
 رئیس جمهور  خطاب به وزارتخانه ها برای کنترل تورم:

همه مسئولید
همه وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی در زمینه کنترل تورم مسئولیت دارند. 
از  و کنترل قیمت هاست. پس  تورم  مهار  در دولت  ما  مهم ترین وظیفه همه 
و کنترل  تورم  مهار  در دولت  ما  مدیریت شیوع کرونا، مهم ترین وظیفه همه 
قیمت هاست. بنده مهم ترین وظیفه دولت را نظارت بر قیمت کاالهای اساسی و 
مهار تورم می دانم و همه همکارانم در دولت باید همین احساس را داشته باشند

چگونه نبود شفافیت در اسناد توسعه 
شهری سبب تخلفات می شود؟

 ترازوی شفافیت
 و کار آمدی مدیران 

به  ذهن  عموما  می شود،  تخلفات  از  وقتی صحبت 
اما  می شود،  معطوف  جامعه  فقیر  ظاهرا  اقشار 
نوعی  به  و  تخلف آمیز  فعالیت های  به  پرداختن 
بلکه  نمی شود.  افراد  این  شامل  لزوما  تبهکارانه 
بسیاری از افراد ذی نفوذ در نهادهای عمومی و دولتی 
می تواند  آن  نتایج  که  می شوند  تخلفاتی  مرتکب 
بسیار فراگیرتر از جرایم غالبا خرد مقیاس توده های 

فقیر جامعه باشد. 

گزارش مرکز آمار و اطالعات راهبردی 
وزارت کار نشان داد:

قیمت 79 درصد از اقالم 
خوراکی فراتر از حد بحرانی

وزارت کار، گزارش  راهبردی  اطالعات  و  آمار  مرکز 
بررسی روند متوسط قیمت اقالم خوراکی منتخب در 
مناطق شهری را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، 
با  مقایسه  در  منتخب  اقالم  قیمت  نمودار  بررسی 
روند تغییرات آن با حدود مطلوب، هشدار و بحرانی 
متوسط   ،1400 مهرماه  در  می دهد  نشان  قیمت ها 
از حد  فراتر  اقالم منتخب  قیمت حدود 79 درصد 

بحرانی قیمت ها قرار دارند. 

با کم شدن حجم آب تاالب 
بین المللی مریوان

 زریبار 40 درصد 
کوچکتر شد

کسی به داد زریبار نرسیده و حاال کم آبی به جانش 
افتاده. رئیس اداره حفاظت محیط زیست مریوان 
همین دیروز از احوال ناخوش این تاالب بین المللی 
گفته و آمار داده که حجم آب دریاچه نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته، 40 درصد کاهش یافته و این 
وضع در ربع قرن گذشته بی سابقه بوده است. درد 

زریبار یکی و دو تا نیست.  تعهد اقلیمی، مشرو ط به ر فع تحریم
 علی سالجقه: کشور من با مانعی به نام تروریسم اقتصادی روبه رو است

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در نشست گالسکو، موضع ایران را درباره توافق اقلیمی اعالم کرد

| مهدی زارع |

 چگونه از آبخوان های 
تهران حفاظت کنیم؟

دو  بین  و  تهران  غرب  در  واقع  شهریار  دشت 
رودخانه کن و کرج، روزگاری یکی از مراکز اصلی 
تولید نهال و بذر در کشور به شمار می رفت. در 
برای  امیرکبیر  منظوره  چند  سد   1339 سال 
ذخیره و تنظیم سیالب، تامین آب شرب تهران، 
تامین  و  آب کشاورزی  تنظیم  ایران،  پایتخت 
نیروی برق آبی روی رودخانه کرج احداث شد. 
اهداف  تامین  وجود  با  سال  چندین  از  پس 
مشخص شده، اراضی پایین دست از جمله دشت 
شهریار با کمبود آب مواجه شد. کمبود آب های 
سطحی در پایین دست و حفر چاه های عمیق، به 
بهره برداری گسترده از آب های زیرزمینی شهریار 
انجامید؛ به نحوی که این منابع به منبع اصلی 
آب منطقه تبدیل شده است.بهره برداری بیش از 
حد از منابع آب زیرزمینی در نتیجه رشد جمعیت 
و توسعه سریع کشاورزی و صنعت باعث کمبود 
است.  شده  زیرزمینی  آب  سطح  افت  و  آب 
اقلیم نیمه خشک و تغذیه نشدن آبخوان از طریق 
رودخانه کرج، وضعیت آبخوان شهریار را بحرانی 

است.  کرده 

  مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا: درگیری، تغییرات آب و هوایی 
و همه گیری کرونا باعث افزایش شدید تعداد گرسنگان در جهان شده است 
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مراکز  راه اندازی  از  یکسال  حدود  درحالیکه 
در سطح کشور  اعتیاد  بازتوانی  و  درمان  جامع 
توسط سازمان بهزیستی می گذرد، رئیس مرکز 
سازمان  اعتیاد  درمان  و  پیشگیری  توسعه 
میان  از  این مدت  در  بهزیستی کشور می گوید 
 ۲000 ۵000 نفری که در مراکز پذیرش شده اند، 
حدود  یعنی  این  مانده اند،  باقی  درمان  در  نفر 

دارد. وجود  درمان  در  ماندگاری  درصد   40
یک  اینکه  به  اشاره  با  مدنی  رضوان  فاطمه 
و  درمان  جامع  مراکز  راه اندازی  از  سال 
ایسنا  به  می گذرد،  کشور  در  اعتیاد  بازتوانی 
در  خود  اعتیاد  درمان  برای  معتادان  گفت: 
این مراکز به مدت چهار ماه و براساس برنامه 
مدار  درمان  اجتماع  و  مدت  میان  بهبود  مراکز 
جسمی،  درمان های  تحت  و  شده  سم زدایی 

می گیرند. قرار  اجتماعی  و  روانی 
جامع  مراکز  درمانی  تیم  اینکه  بیان  با  او 
پزشک،  از  متشکل  اعتیاد  بازتوانی  و  درمان 
است،  مددکار  و  روانشناس  روانپزشک، 
این  در  معتادان  اقامت  زمان  درخصوص مدت 

افراد  این  نگهداری  زمان  مدت  افزود:  مراکز 
و  است  ماه  چهار  مدت  به  شبانه روزی  طور  به 
عالوه بر این، به مدت هشت ماه )۵۲ جلسه( 
کالس حرفه آموزی برای آنها برگزار می شود که 
است.  سال  یک  حدود  آنها  درمان  مجموع  در 
اعتیاد  و درمان  توسعه پیشگیری  رئیس مرکز 
در  اینکه  به  اشاره  با  بهزیستی کشور  سازمان 
بازتوانی  و  درمان  جامع  مرکز   33 حاضر  حال 
اظهار  می کنند،  فعالیت  سطح کشور  در  اعتیاد 
دلیل  به  ایالم  استان  تنها  میان  این  در  کرد: 
در  همچنین  و  است  مرکز  این  فاقد  فضا  نبود 
هر یک از استان های البرز، تهران و اردبیل نیز 

دارد.  وجود  مرکز  دو 
جامع  مراکز  اثربخشی  درخصوص  ادامه  در  او 
از  گفت:  نیز  معتادان  درمان  بر  اعتیاد  درمان 
پذیرش  مراکز  این  در  که  نفری   ۵000 میان 
و  مانده اند  باقی  درمان  در  نفر   ۲000 شده اند، 
در  ماندگاری  درصد   40 حدود  گفت  می توان 

دارد. وجود  درمان 
گذشته شکست  در  تصریح کرد:  مدنی  رضوان 

۸0 درصد بود، اما اگر  در درمان اعتیاد بالغ بر 
شوند  نگهداری  مراکز  در  درستی  به  افراد  این 
و درمان آنها ماندگار باشد،  ماندگاری در درمان 
این مدل  در  است. چون  درصد   40 آنها حدود 
اعتیاد  بر  موثر  عوامل  تمام  به  شده  سعی 
برنامه های  بر  عالوه  لذا  شود  توجه  معتادان 
مددکاری، بازگشت به خانواده، به اسکان و به 
توجه  هم  بهبودیافته  معتادان  اشتغال  مشکل 
یا کارفرمایی  خوداشتغالی  وام  آنها  به  و  شده 

می گیرد.  تعلق 
درمان  و  پیشگیری  توسعه  مرکز  رئیس 
به  پاسخ  در  کشور  بهزیستی  سازمان  اعتیاد 
برنامه ای  بهزیستی  سازمان  آیا  سوال که  این 
دارد؟،  نظر  در  مراکز  این  تعداد  برای گسترش 
توضیح داد: در حال حاضر برای توسعه مراکز 
پروتکل  بازنگری  و  است  مدنظر  توسعه کیفی 
می کنیم؛  بررسی  را  درمان  اثربخشی  نتیجه  و 
کامل  شرایط  که  مراکزی  به  قطع  طور  به  اما 
آنها  ارتقاء  و  گسترش  برای  باشند  داشته  را 

می دهیم. مجوز 

از  ایران  گاز  ملی  شرکت  دیسپچینگ  مدیر 
بخش  در  گاز  مصرف  درصدی   ۲0 افزایش 
و گفت:  داد  هفته گذشته خبر  در یک  خانگی 
 4۸0 به  خانگی  بخش  گاز  مصرف  اکنون 
به  است.  رسیده  روز  در  مکعب  متر  میلیون 
گزارش ایرنا محمدرضا جوالی با اشاره به اینکه 
مصرف گاز بخش خانگی در هفته گذشته 400 
افزود:  است،  بوده  روز  در  مکعب  متر  میلیون 
مکعب  متر  میلیون   4۸0 به  اکنون  رقم  این 
با سال  داشته است. مقایسه مصرف  افزایش 
گذشته درست نیست، زیرا سال گذشته دمای 

بود. باالتر  هوا 
تولید،  یکپارچه  )مدیریت  دیسپچینگ  مدیر 

اظهار  ایران  ملی گاز  شرکت  مصرف(  و  توزیع 
آغاز  بارش ها  که  پیش  هفته  سه  از  داشت: 
 100 افزایش  دارد،  ادامه  همچنان  و  شده 
بازه  همین  به  نسبت  گاز  مصرف  در  درصدی 
زمانی در سال 99 را شاهد بودیم، ضمن اینکه 
دما  درجه ای   ۲ کاهش  از  حاکی  پیش بینی ها 

دارد. پارسال  به  نسبت 
گاز  ملی  شرکت  مدیرعامل  نیز  این  از  پیش 
از  بیش  مصرف  با  بود که  داده  هشدار  ایران 
و  هستیم  مواجه  خانگی  بخش  در  گاز  حد 
هوا،  برودت  به  توجه  با  می شود  پیش بینی 
میلیون   400 از  بیش  به  آینده  در  مصرف گاز 
گفت:  چگنی  مجید  برسد.  روز  در  مترمکعب 

هفته  اواخر  سرما که  جدید  موج  به  توجه  با 
گذشته وارد کشور شد و بین 40 تا ۵0 میلیون 
داشت،  پی  در  را  مصرف  افزایش  مترمکعب 
بخش  در  گاز  حد  از  بیش  مصرف  با  اکنون 
که کاهش  آنجایی  از  هستیم.  مواجه  خانگی 
پیش بینی  و  داشت  خواهیم  را  دما  محسوس 
می شود که افزایش مصرف همچنان در مناطق 
شمالی و شمال شرق ادامه داشته باشد، به طور 
گاز  شبکه  روی  سنگینی  بسیار  فشار  طبیعی 
وارد خواهد شد، ضمن آنکه بیشترین مصارف 
در مناطق شمالی کشور در سه استان مازندران، 
رضوی،  خراسان  همچنین  گیالن،  و  گلستان 

است. بوده  جنوبی  و  شمالی 

رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور خبر داد

ماندگاری 40 درصدی درمان در مراکز جامع اعتیاد 

مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران خبر داد:

افزایش 20 درصدی مصرف گاز در ۷ روز گذشته
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دولت حسن روحانی با تخصیص ارز 4۲00 
تومانی قصد داشت قیمت کاالهای اساسی 
اما شکست  را کنترل کند  مردم  مورد نیاز  و 
از نخستین روزهای اجرایش  این سیاست 
عیان بود. جایی که اقتصاددانان از نحله های 
مختلف اقتصادی این روش را نقد کردند و 
بازار هم در عمل به این سیاست تن نداد. از 
و  تخصیص  در  هم  فسادهایی  دیگر  سوی 
ارز ترجیحی  ورود کاالها رخ داد. تخصیص 
در دولت های گذشته هم این موضوع سابقه 
داشت ولی هرگز موفقیت آمیز نبود. دولت 
روحانی اما این اقدام را راه چاره خود یافت و 
به آن تن داد. یک سال بعد اما همین ارز به 
منشا فساد تبدیل شد و منتقدانش چندین 
برابر. قوه قضائیه وقت، نمایندگان مجالس 
دهم و یازدهم یکی پس از دیگری به انتقاد از 
حسن روحانی، اسحاق جهانگیری و سیاست 
ارز ترجیحی پرداختند. ارز 4۲00 تومانی شد 
پاشنه آشیل دولت. مجلس یازدهم تالش 
بودجه  تصویب  جریان  در  را  ارز  این  کرد 
1400 حذف کند ولی پاسخ مثبت رهبری به 
درخواست معاون اول وقت رئیس جمهوری 
و  باالخره  اما  دولت سیزدهم  آن شد.  مانع 
در شرایطی قصد حذف این ارز را با تقدیم 
الیحه ای به مجلس کرده که اوضاع اقتصادی 
در ایران چندان مساعد نیست. قیمت کاالها 
این ها  همه  است.  افزایش  به  رو  همچنان 
به مصائبی تبدیل شده که برخی نمایندگان 
مجلس و البته اقتصاددانان را به مخالفت با 

این تصمیم دولت وا داشته است.

نقض یک توافق؟!
بر  تکیه اش  از  پیش  رئیسی  ابراهیم 
کرسی ریاست جمهوری بر استفاده از نظرات 
کارشناسان به ویژه در حوزه اقتصادی تاکید 
داشت. پس از حضورش در پاستور اما فرصت 
نشست کمتر برقرار شد. غروب هجدهم آبان 

اما دوباره نوبت به کارشناسان و اقتصاددانان 
روزهای  سخت ترین  از  یکی  در  تا  رسید 
اقتصادی ایران، به رایزنی با رئیس جمهوری 
بپردازند. مطابق انتظار در این نشست مسائل 
مطرح  تومانی   4۲00 ارز  درباره  مباحثی  و 
شده است. براساس آنچه حسین راغفر به 
خبرگزاری ایسنا گفته، نتیجه نشست غروب 
هجدهم آبان اقتصاددانان با رئیسی، تداوم 
فعالیت ارز ترجیحی بوده اما یک روز بعد، 
ارز  حذف  الیحه  دولت  آبان،  نوزدهم  یعنی 
ترجیحی را با قید دو فوریت به مجلس تقدیم 
کرد. راغفر گفته است: » محور اصلی جلسه 
شب هجدهم آبان حول مشکالت مالی دولت 
و بررسی حذف ارز 4۲00 تومانی سپری شد 
که از اقتصاددان در این جلسه خواسته شد 
تا به بیان راهکارهایی در رابطه با ارز ترجیحی 
بپردازند. رئیس جمهوری در این نشست، در 
راستای حذف ارز 4۲00 تومانی سه خط قرمز 
دولت را اعالم کرد که شامل تورم، ارزش پول 
ملی و معیشت قشر ضعیف جامعه است.  با 
توجه به خط قرمزهای دولت و جایگزین های 
حذف ارز ترجیحی و تاثیر آن بر رفاه خانوارها، 
در حال حاضر امکان حذف ارز ترجیحی وجود 
تعارض  در  دولت  قرمزهای  خط  با  و  ندارد 
است. بنابراین، نتیجه نهایی نشست این شد 
تا فعال برای ماه های آینده همچنان ارز 4۲00 
تومانی در اقتصاد ایران باقی بماند و تغییری 
در این زمینه صورت نگیرد.« چند ساعت بعد 
از این اظهارات، سیدمحمد حسینی، معاون 
پارلمانی رئیس جمهوری در اظهاراتی خبر از 
تقدیم یک الیحه دو فوریتی به مجلس داد 
که براساس آن دولت رسما خواستار حذف ارز 

4۲00 تومانی شده است.

جزئیات یک الیحه
ارز  به  ای  اشاره  نام الیحه دولت هیچ 
رئیس  پارلمانی  معاون  ندارد.  تومانی   4۲00

هیچ  اظهاراتش  در  هم  سیزدهم  دولت 
صحبتی از مساله حذف ارز ترجیحی نکرده 
اما از اشاره های او به مفاد بودجه، دقیقا به 
مساله ارز 4۲00 تومانی بر می گردد. حسینی 
گفته است: »الیحه »تامین مطمئن کاالهای 
تجهیزات  و  دارو  دامی،  نهاده های  اساسی، 
پزشکی و سیاست های جبرانی برای حمایت 
دو  قید  با  آسیب پذیر«  اقشار  معیشت  از 
فوریت تقدیم مجلس شورای اسالمی شد. 
با عنایت به تاثیرپذیری روند تامین و قیمت 
کاالهای اساسی از افزایش قیمت های جهانی 
آوردن  با هدف فراهم  اقلیمی و  و تغییرات 
امکان تامین کافی کاالهای اساسی، نهاده های 
دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و حمایت از 
معیشت اقشار آسیب پذیر از طریق پرداخت 
یارانه، الیحه تقدیم مجلس شورای اسالمی 
شده است.« معاون پارلمانی رئیسی متذکر 
شد: »در این الیحه به منظور جبران آثار منفی 
نهاده های  جهانی  قیمت  افزایش  از  ناشی 
بروز  و همچنین  وارداتی  و کشاورزی  دامی 
خشکسالی در سال جاری و به جهت اطمینان 
از تامین کافی کاالهای اساسی و نهاده های 
به  پزشکی،  تجهیزات مصرف  و  دارو  دامی، 
دولت اجازه داده می شود تا نسبت به افزایش 
)ب(  بند   )3( جزء  موضوع  اعتبار  سقف 
سال  بودجه  قانون  واحده  ماده   )1( تبصره 
1400 جهت تخصیص ارزش سهام با مبادله 
منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز اقدام 
کنید و درآمد حاصل از تغییر نرخ کاالهایی که 
با ارز ترجیحی تامین شده است را به میزان 
می شود  تعیین  دولت  توسط  روشی که  و 
افراد مشمول پرداخت کند. دستگاه های  به 
ذی ربط نیز موظفند سیاست گذاری و فرایند 
تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی 
نظارت کنند که کاالها  و  اجرا  به گونه ای  را 
قیمت  با  و  به هنگام  مشمول،  خدمات  و 

مناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف کننده 
نهایی برسد. ضمن آنکه دولت مجاز شده تا 
در صورت عدم کفایت منابع تخصیص یافته 
برای پرداخت یارانه، مابه التفاوت را از محل 
جابجایی ردیف های جدول تبصره 14 قانون 

بودجه سال 1400 تامین کند.«

اصرار و انکارها
۵ روز پیش بود که همزمان با جدی تر 
شدن مباحث درباره حذف ارز 4۲00 تومانی، 
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه صراحتا 
موافقت  برای  شرط  یک  مجلس  گفت که 
و  کاالها  گرانی  »عدم  دارد:  مساله  این  با 
پرداخت مابه التفاوت آن به مردم.« محمدعلی 
بهداشت  کمیسیون  عضو  محسنی بندپی، 
مجلس اما در جلسه دیروز پارلمان با بیان 
هیچ  به  فعلی  اقتصادی  شرایط  »در  اینکه 
نیست که  مملکت  و  مردم  صالح  به  وجه 
ارز 4۲00 تومانی حذف شود و مجلس باید 
بپردازد«،  موضوع  این  به  بیشتری  دقت  با 
رسما مخالفت خود با تصمیم دولت را اعالم 
کرد. او فسادهای ایجاد شده را هم نتیجه 
ضعف نظارت دولت و قوه قضائیه اعالم کرد. 
رحمت هللا نوروزی، عضو کمیسیون کشاورزی 
هم از دیگر مخالفان حذف ارز ترجیحی بود. 
ارز 4۲00  فعلی حذف  شرایط  »در  او گفت: 
تومانی باعث افزایش قیمت ها می شود و 
یارانه مدنظر جایگزین این حذف هم جبران 
کننده این شرایط نیست. باید توجه داشت 
که همواره مقام معظم رهبری بر حمایت از 
قشر آسیب پذیر و آحاد مردم و تامین معاش 
مردم تاکید داشتند.« سعید باستانی، عضو 
را  کنونی  روند  ادامه  اما  صنایع  کمیسیون 
ناممکن دانست. او پرداخت ارز 4۲00 تومانی 
را منوط به تهیه سازوکارهایی از سوی دولت 
کرد و گفت که در غیر این صورت بهتر است 
این ارز حذف شود. او همچنین گفت: »در 
حال حاضر هم توقف توزیع ارز 4۲00 تومانی 
و هم ادامه توزیع آن امکان پذیر است. اگر قرار 
شود که همچنان توزیع ارز 4۲00 تومانی ادامه 
یابد، باید یا به سمت ارتقا شبکه توزیع حرکت 
کنیم و یا باید توزیع کاالبرگ را در دستور کار 
قرار دهیم تا کاالهایی که با ارز 4۲00 تومانی 
وارد کشور می شوند، واقعا با قیمتی متناسب 
با این ارز ارزان قیمت به دست مردم برسند.« 
به گفته غالمرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون 
اقتصادی، این دغدغه ها و مسائلی بیشتر از 
آن در نشست اعضای این کمیسیون با محمد 
مخبر، معاون اول اقتصادی دولت منتقل شده 

و دولت قول رسیدگی داده است.
از  بخشی  نیست.  ماجرا  پایان  اما  ها  این 
تومانی  ارز 4۲00  بر حذف  پارلمان همچنان 
اصرار دارد. این گروه همان هایی هستند که 
مقدمات حذف این ارز از بودجه 1400 را فراهم 
مساله  این  ماندند.  ناکام  ولی  بودند  آورده 
از قرار معلوم از سوی رئیسی در نشست با 
راغفر  چنانکه  شده  مطرح  هم  اقتصاددانان 
دیشب  نشست  کلی  »نتیجه  است:  گفته 
این است که  با رئیس جمهور  اقتصاددانان 
 4۲00 ارز  حذف  برای  چندانی  توافق  دولت 
تومانی ندارد و مجلسی ها هستند که بر حذف 
این ارز اصرار دارند.« بدین ترتیب باید دید در 
ادامه مسیر چه سرنوشتی برای ارز رقم خواهد 
خورد. عیان آن است که دولت برای حذف 
ارز ترجیحی هم باید به دقت همه مسائل و 
مباحث را بررسی و راهکارهای الزم را اتخاذ 
کند در غیر این صورت یکی دو ماه نشده، آثار 
مخرب حذف این ارز بر بازار ایران با افزایش 
الیحه  می شود.  نمایان  دوباره کاالها  قیمت 
دولت از هفته آتی در دستور کار پارلمان قرار 
خواهد گرفت و باید دید یکی از مهم ترین 
جه  تحریم،  عصر  در  ایران  اقتصاد  مباحث 

سرنوشتی پیدا میکند.

الیحه حذف ارز 4200 تومانی با قید دو فوریت به مجلس ارائه شده است

سهل و ممتنع یک تصمیم
حسین راغفر در تشریح نشست اقتصاددانان با رئیسی: نتیجه نهایی این شد که ارز 4200 تومانی باقی بماند

کرباسچی کنار رفت 
مرعشی دبیرکل 

کارگزاران شد
با رای شورای مرکزی حزب  حسین مرعشی 
کارگزاران سازندگی، دبیرکل این تشکل سیاسی 
شد. محمد عطریانفر، عضو شورای مرکزی حزب 
ایرنا گفت:  خبرگزاری  به  سازندگی  کارگزاران 
»حسین مرعشی و غالمحسین کرباسچی در 
آخرین جلسه شورای مرکزی حزب کارگزاران 
دبیرکل  به عنوان  ترتیب  به  ایران  سازندگی 
انتخاب  حزب  این  سیاسی  رئیس کمیته  و 
در  حزب  آخرین کنگره  در  شدند. کرباسچی 
بهمن گذشته، بار دیگر بر این موضع پافشاری 
کرد و حتی گفت که این آخرین دوره ای است 
که به عنوان دبیرکل مسئولیت حزب را برعهده 
می گیرم. با توجه به غیبت کرباسچی در جلسه 
امروز و جامعیت »حسین مرعشی« در نهایت 
اعضا او را برای سمت دبیرکلی داوطلب کردند که 
البته او هم برای پذیرفتن این سمت مقاومت 
مرکزی،  شورای  رای  »با  گفت:  او  می کرد.« 
»محسن هاشمی«  رئیس این شورا باقی ماند 
و فاطمه سعیدی به عنوان نائب رئیس اول، 
علی جمالی نائب  رئیس دوم، حامد منتظری 
منشی اول و کامبیز مشتاق گوهری به عنوان 
منشی دوم انتخاب شدند. علت این تغییرات 
این بود که اعضای قبلی برای این دوره، داوطلب 

حضور در هیات  رئیسه نشدند.« 

معاون سیاسی وزیر امور خارجه هدف 
ایران از مذاکرات وین را تشریح کرد

مذاکره برای توافق
در  ایران  خارجه  امور  وزیر  سیاسی  معاون 
گفت وگویی با لوفیگارو به تشریح چشم انداز ایران 
باقری کنی  علی  است.  پرداخته  وین  مذاکرات  از 
در پاسخ به این سوال که اولویت های ایران در از 
»اولویت  چیست؟ گفت:  وین  مذاکرات  سرگیری 
اساسی ایران این است که موضوع لغو تحریم های 
دور  در  گفت وگوها  اصلی  محور  باید  قانونی  غیر 
از  آمریکا  خروج  اصلی  مسئله  چون  باشد.  جدید 
خروج،  این  پیامدهای  و  تبعات  لذا  است  توافق 
ما  نظر  به  است.  بوده  قانونی  غیر  تحریم های 
مردم  برای  عملی  نتایج  که  توافقی  به  دستیابی 
ما  برای  و  است  اصلی  مسئله  باشد،  داشته  ایران 
چیزی  »هر  همچنین گفت:  باقری  دارد.«  اهمیت 
گذاشته  کنار  باید  باشد   ۲01۵ توافق  با  مغایر  که 

شود.
طرح  قابل  اصال  برجام  از  خارج  موضوعات   
نیستند، چون بحث مذاکرات موضوعی است که به 
توافق سال ۲01۵ مربوط است و مثال توان دفاعی 
بخواهد  کس  هر  ندارد.  آن  با  ارتباطی  هیچ  ایران 
به  را   ۲01۵ توافق  چارچوب  در  توافق  به  دستیابی 
می کند.« مطرح  را  دیگر  موضوعات  بیندازد،  تاخیر 
جلوگیری  برای  ایران  مدنظر  تضمین  درباره  او 
گفت:  نیز  برجام  از  آمریکا  آینده  دولت  خروج  از 
و  کرده اند  نقض  را  شان  تعهدات  ها،  »آمریکایی 
شان  تعهدات  به  احترام  از  ناتوان  نیز  اروپایی ها 

اند. بوده 
انجام  را  توافقی  رو  پیش  شرایط  در  باید  ما   
پاسخ  در  باقری  باشد.«  پایدار  بار،  این  دهیم که 
برای  توافق  عدم  مالی  هزینه   که  سوال  این  به 
جمهوری  ریاست  دوره  پایانی  سال  سه  در  ایران 
از  ناشی  ضرر  دالر  میلیارد   100 به  قریب  بایدن 
که  ایران  آیا  بود.  خواهد  نفتی  درآمد  کاهش 
همه گیری کرونا  از  ناشی  مسائل  و  تحریم ها  با  
این رقم چشم پوشی کند،  از  مواجه است می تواند 
باید  توافق  طرفهای  داریم  اعتقاد  »ما  کرد:  اظهار 
بماند  پایدار  توافق  این  بدهند که  را  ضمانت هایی 
انجام دهیم که جلوی  را  توافقی  چون می خواهیم 
ما  برای  بهترین گزینه  بگیرد.  نیز  را  آتی  ضررهای 
را  ما  منافع  و  ما  مردم  حقوق  که  است  توافقی 
تامین کند. قرار نیست تا ابد میز مذاکرات در وین 
به  وین  در  مذاکرات  است  قرار  بلکه  باشد  برقرار 

شود.« منجر  توافق 
با  مرتبط  دیگر  سوالی  به  پاسخ  در  باقری 
و  ایران  آمیز  صلح  ای  هسته  فعالیت های 
فعالیت های  »تمام  کرد:  اظهار  اورانیوم  غنی سازی 
و  تی  پی  ان  معاهده  با  منطبق  ایران  هسته ای 
زیر  اقدامات  این  همه  است.   پادمان  توافقنامه 
نظر آژانس بین المللی انرژی اتمی انجام می شود. 
. ندارد  غیرقانونی  هسته ای  فعالیت  هیچ  ایران 
لغو  برای  عملی  اراده  مقابل  طرف  که  زمان  هر   
با  نیز  ایران  باشد  داشته  قانونی  غیر  تحریم های 
 ۲01۵ توافق  چارچوب  در  مناسب  آزمایی  راستی 

می کند. عمل 
دارد.«  بستگی  مقابل  طرف  آمادگی  به  چیز  همه   
ای  دوره  ریاست  به  اشاره  با  در  لوفیگارو  خبرنگار 
 ،۲0۲۲ سال  ابتدای  از  اروپایی  اتحادیه  بر  فرانسه 
این سوال را مطرح کرد که آیا ایران امیدوار است 
آیا  و  باشد  اروپا  فزاینده  نقش آفرینی  شاهد  که 
این  در  بیشتر  مکرون  امانوئل  است که  عالقه مند 

ورود کند. پرونده 
 در پاسخ باقری با اشاره به مواضع بسیار نزدیکی 
کرد:  اظهار  دارند  ایران  با  روسیه  و  چین  که 
فرانسه  است که  این  دیدارم  از  بعد  من  »ارزیابی 
مسیر  این  در  تری  جدی  آفرینی  نقش  دنبال  به 
است. اگر فرانسه نقش مستقالنه خودش را بتواند 

باشد.« داشته  موثری  نقش  تواند  می  ایفا کند 

آزادی نفت کش ساتیس 
پس از تخلیه نفت ایران 

با حکم قضایی
کرد  اعالم  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
پس  ساتیس  شده  توقیف  نفت کش  که 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  نفت  تخلیه  از 
بندرعباس، با حکم قضایی آزاد شد. 1۲ آبان 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی در اطالعیه ای 
اعالم کرد: »با اقدام به موقع و و مقتدرانه 
سپاه  دریایی  نیروی  دالور  برکفان  جان 
نیروی  عملیات  اسالمی،  انقالب  پاسداران 
دریایی ارتش تروریست آمریکا برای سرقت 
نفت جمهوری اسالمی ایران در دریای عمان 
یک  اقدام  این  در  امریکایی ها  ماند.  ناکام 
آب های  در  را  ایران  نفت  حامل  نفت کش 
انتقال  با  و  کردند  سرقت  عمان  دریای 
محموله نفت به یک نفت کش دیگر، آن را 
نامعلوم هدایت کردند.« به سوی مقصدی 

نجات 590 نفر از چوبه دار 
در سال گذشته

رئیس مرکز توسعه حل اختالف قوه قضائیه 
جمهوری اسالمی خبر از نجات بیش از ۵00 
داد.  سال گذشته  در  دار  چوبه  پای  از  نفر 
شورای  صلح  سفیران  همایش  در  صادقی 
در   « کرد:  اظهار  قضائیه  قوه  اختالف  حل 
به  نفر  از ۲0 هزار  بیش  سال 99 همچنین 
مجازات  از  صلح  سفیران  اقدامات  واسطه 
اقدامات سفیران  پیدا کردند.  رهایی  زندان 
که  شد  این  به  منجر   99 سال  در  صلح 
بیش از ۲00 هزار نفر از مجازات های بزرگ 
یا کوچک رهایی پیدا کنند.« او با اشاره به 
رتبه بندی هایی که مرکز توسعه حل اختالف 
از ۲3 شاخص  با استفاده  در سال گذشته 
انجام داد، گفت: »استان کردستان در حوزه 
رضایت ارباب رجوع و همینطور استان های 
فارس،  رضوی،  خراسان  تهران،  اصفهان، 
گلستان و هرمزگان در حوزه اجرای اقدامات 
ایجاد صلح و سازش، رتبه های  خالقانه در 

را کسب کردند.« برتر 

جزئیات دیدارهای فرمانده 
سپاه قدس در عراق

سفیر ایران در عراق جزئیات دیدارهای فرمانده 
سپاه قدس جمهوری اسالمی در عراق را تشریح 
کرد. ایرج مسجدی در گفت وگو با شبکه خبری 
العالم درباره سفر سردار قاآنی فرمانده نیروی 
ایران  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  قدس 
به عراق گفت: »سردار قاآنی در دیدارهایی که 
داشتند بر ضرورت احترام به نتایج انتخابات که 
توسط کمیساریای عالی انتخابات و موسسات 
رسمی عراق اعالم می شود، تاکید کرد. سردار 
قاآنی از مقام های عراقی رسیدگی به شکایات 
انتخاباتی در چارچوب قانون را خواستار شد. 
از روند قانونی  ایران  سردار قاآنی بر حمایت 
از  و  تاکید کرد  آن  نتایج  اعالم  و  انتخابات 
معترضان به نتیجه انتخابات خواست که پس 
از اعالم نتایج نهایی با یکدیگر همکاری کنند.« 
سفیر ایران در بغداد ضمن محکومیت حمله 
به خانه مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق، 
تحقیق  اهمیت  بر  نیز  قاآنی  »سردار  گفت: 
دقیق، همه جانبه و فنی درباره این حمله و 
مجازات عامالن آن بر اساس قانون عراق تاکید 
کرد. هر طرفی که مداخله اش در این حمله 
ثابت شود باید بر اساس قانون عراق مجازات 
شود و ما بر ضرورت تحقیق درباره ابعاد این 

جنایت تاکید می کنیم.«

الیحه حذف ارز 4۲00 تومانی 
با عنوان حمایت از اقشار 
آسیب پذیر در شرایطی با 
قید دو فوریت دیروز از سوی 
دولت به مجلس تقدیم شد 
که حسین راغفر، اقتصاددان، 
در تشریح نشست کارشناسان 
اقتصادی با سید ابراهیم 
رئیسی گفته بود که در دولت 
اتفاق نظری برای حذف این ارز 
وجود ندارد

سید ابراهیم رئیسی، 
رئیس دولت سیزدهم: همه 
وزارتخانه ها و دستگاه های 
دولتی در زمینه کنترل تورم 
مسئولیت دارند. مهم ترین 
وظیفه همه ما در دولت مهار 
تورم و کنترل قیمت هاست

|پیام ما| الیحه حذف ارز 4200 تومانی باالخره در دولت سیزدهم تهیه و برای بررسی و تصویب نهایی به مجلس یازدهم 
و  پزشکی  تجهیزات  و  دارو  دامی،  نهاده های  اساسی،  کاالهای  مطمئن  »تامین  توجه:  قابل  عنوان  با  اما  شد  تقدیم 
سیاست های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب پذیر«. دولت سیزدهم ترجیح داده در این الیحه از ارز 4200 

تومانی نام نبرد و با زبانی غیرمستقیم درباره آن سخن بگوید. 

دولت

|  
یم

سن
  ت

|

 رئیس جمهور  خطاب به وزارتخانه ها برای کنترل تورم:

همه مسئولید
ایران  جامعه  بحران های  از  یکی  به  تورم 
نیست  روزی  تقریبا  است.  شده  تبدیل 
مجلس  نمایندگان  دولتی،  مسئوالن  که 
شورای اسالمی، اعضای مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، ائمه جماعات یا ناظران و 
لزوم  از  و سیاسی  اقتصادی  کارشناسان 
میان  به  سخن  ایران  در  تورم  کنترل 

نیاوردند.
در  مساوات  و  عدالت  آن،  بر  افزون   
یکی  به  روزها  این  نیز  پرداخت حقوق ها 
تبدیل  رئیسی  دولت  های  دغدغه  از 
سخت  شرایط  که  دولتی  است.  شده 
اقتصادی ایران را در مقابل خود می بیند 
بر  تدابیری  با  امیدوارند  اصولگرایان  و 

آید.  فائق  معضل ها  این 
رئیس جمهوری دیروز و در نشست صبح 
مباحث  همین  به  سیزدهم  دولت  هیات 
لزوم  بر  تاکید  با  او  است.  کرده  اشاره 
پرداخت  هماهنگ  نظام  قانون  اجرای 
کار  »مبنای  کرد:  خاطرنشان  حقوق، 
است  عدالت  اجرای  سیزدهم  دولت 
خیل  توجه  مورد  که  جاهایی  از  یکی  و 
عدالت  اجرای  برای  مردم  از  عظیمی 
و  حقوق بگیران  پرداخت  نظام  است، 
کارکنان دولت است.« رئیس قوه مجریه 

به  حقوق  »پرداخت  اینکه  بیان  با  ایران 
تلقی  نباید محرمانه  از محل خزانه  افراد 
شود و برابر مقررات قانونی پرداخت ها در 
»ما  گفت:  شود«،  ثبت  مربوطه  سامانه 
مکلف به اجرای عدالت در نظام پرداخت 
این  در  عدالت  تحقق  و  هستیم  حقوق 
سوی  از  اطالعات  ارائه  به  منوط  زمینه 
امور  سازمان  به  مختلف  دستگاه های 

است.« استخدامی  و  اداری 
از  دیگری  بخش  در  رئیس جمهوری 
پرداخت  در  عدالت  مساله  اظهاراتش 
دولت  متوجه  فقط  و  فقط  را  حقوق 
توجه همه بخش ها  لزوم  بر  و  ندانست 

کرد. تاکید  مساله  این  به 
ریاست  رسانی  اطالع  پایگاه  به گزارش   
است:  گفته  رئیسی  ابراهیم  جمهوری، 
حقوق  پرداخت  نظام  در  عدالت  »تحقق 
حقوق بگیران  مشمول  صرفًا  دستمزد  و 
حکومت  تمام کارگزاران  و  نیست  دولت 
خزانه  محل  از  آنان  حقوق  که  اسالمی 
پرداخت می َشود باید براساس چارچوبی 
کنند  دریافت  حقوق  عدالت  بر  مبتنی 
و  افراد  مهارت های  و  تخصص  لحاظ  که 
سختی کار و امثال آن نیز از ضرورت های 
حقوق  پرداخت  نظام  در  عدالت  تحقق 

توجه  قابل  بخش  دیگر  تورم  است.« 
بود.  ایران  رئیس جمهوری  اظهارات 
بر  این  از  پیش  نوبت  چند  که  رئیسی 
کرده  تاکید  ایران  در  تورم  کنترل  لزوم 
بود، دیروز از همه نهادها خواست نسبت 

باشند.  حساس  تورم  موضوع  به 
»همه  اینکه  بیان  با  رئیس جمهوری 
در  دولتی  دستگاه های  و  وزارتخانه ها 
دارند«،  مسئولیت  تورم  کنترل  زمینه 
خاطرنشان کرد: »پس از مدیریت شیوع 
پیگیری  مطلوبی  شکل  به  که  کرونا 
در  ما  وظیفه همه  مهم ترین  است،  شده 
قیمت هاست.  و کنترل  تورم  مهار  دولت 
نظارت  را  دولت  وظیفه  مهم ترین  بنده 
تورم  مهار  و  اساسی  کاالهای  قیمت  بر 
باید  دولت  در  همکارانم  همه  و  می دانم 
همین احساس را داشته باشند.« آزادی 
رسانه ها دیگر موضوع مورد اشاره رئیسی 

بود. 
بر  تاکید  با  سیزدهم  دولت  رئیس 
آزادی  و  بیان  آزادی  به  احترام  ضرورت 
این  حریم  باید  »همه  گفت:  رسانه ها، 
حال  عین  در  و  بداریم  پاس  را  آزادی 
اقدام  باشیم که مهم ترین  در نظر داشته 
آزادی  و  بیان  آزادی  حفظ  راستای  در 

رسانه ها استفاده از این حق در چارچوب 
است.«  قانون 

گزارش  به  ادامه  در  مسئول  مقام  این 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات واکنش 
بیش  ارتباطات گفته که  وزیر  داد.  نشان 
شورای عالی  نشست  است  سال   10 از 
است.  نشده  برگزار  ایران  در  فضایی 
اظهارات  این  به  واکنش  در  رئیسی 
تمام  جلسات  دارم  آمادگی  »بنده  گفت: 
به  و  وقت  اسرع  در  را  عالی  شوراهای 
اینکه  به  منوط  کنم  برگزار  منظم  شکل 

کارشناسی شده  کار  این جلسات دستور 
داشته و برگزاری جلسه منجر به خروجی 
مقام  این  بشود.«  جلسات  از  مفیدی 
اقدامات  از  تشکر  به  نهایت  در  مسئول 
خرما  خرید  برای  جهاد کشاورزی  وزارت 
و محصول سیب صنعتی از تولیدکنندگان 
پرداخت، گفت:  ایران  در  محصوالت  این 
از  بخش  آن  درباره  دستگاه ها  »همه 
به  است،  امیدآفرین  که  اقدامات شان 
شکل شایسته و موثر اطالع رسانی کنند.«



پیامک شما را دربـاره 
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اجالس  در  زیست  محیط  سازمان  رئیس   
با  مقابله  ایران  برنامه  گالسکو  آب وهوایی 
بلندپروازانه  را  اقلیمی  تغییرات  پیامدهای 
تحریم های  اعمال  از  گالیه  با  و  خواند 
اقدامات  »این  گفت:  ایران،  علیه  ظالمانه 
تغییرات  با  مقابله  برای  جهانی  تالش های 

می کند.« تضعیف  نیز  را  آب وهوایی 
عالقه  به  سخنانش  شروع  در  سالجقه 
موضوعات  به  ایران  جمهوری  رئیس 
جمع  در  اما  کرد  اشاره  زیستی  محیط 
کوچک  نام  مختلف،  کشورهای  نمایندگان 
رئیس جمهور را به اشتباه »محمد ابراهیم« 
محمد  دکتر  آقای  »جناب  گفت:  و  خواند 
عالقه  دلیل  به  تنها  نه  رئیسی،  ابراهیم 
شخصی خود به تغییرات اقلیمی و مسائل 
ضرورتهای  به خاطر  بلکه  زیست محیطی، 
مقررات  و  قوانین  اساس  بر  حقوقی 
داخلی ایران برای حمایت از حقوق جمعی 
زیست  محیط  از  حفاظت  و  بهسازی  برای 
این  در  حضور  به  مایل  بسیار  ایران  ملت 
او  طرف  از  وصف  این  با  بودند.  اجالس 
این  برای موفقیت  را  آرزوها  بهترین  مایلم 

کنم.« ابراز  کنفرانس 
و سازمان محیط  اضافه کرد که »دولت  او 
سطح  در  آن  ریاست  که  ایران  زیست 
مقابله  برای  است،  رئیس جمهور  معاون 
برنامه  یک  اقلیمی  تغییرات  پیامدهای  با 

قرار  مد نظر  را  پروازانه  بلند  بسیار  ملی 
کرد:  بیان  اینطور  را  اصلی  نکته  و  داده« 
بین المللی  همکاری های  از  »وقتی صحبت 
میان  به  جهان  سطح  در  ذی نفعان  همه  و 
می آید، متاسفانه کشور من با مانعی به نام 
تروریسم اقتصادی روبه رو است.« سالجقه 
اسالمی  شورای  مجلس  در  تردیدها  به 
نسبت به توافقنامه پاریس هم اشاره کرد: 
جمهوری  اگر  که  است  این  آنها  »سؤال 
معاهده  کامل  عضویت  به  ایران  اسالمی 
یا  تحریم ها  حالی که  در  درآید،  پاریس 
می شود،  اعمال  جانبه  یک  قهری  اقدامات 
مالی  دریافت هیچ گونه کمک  به  قادر  اگر 
نباشد، چگونه  بین المللی  از جامعه  فنی  یا 
از  او  به تعهدات خود عمل کند.«  می تواند 
اقدامات  »چرا  پرسید:  جلسه  در  حاضران 
تعداد  و  من  کشور  بر  بی بصیرت  قهری 
که  می شود،  اعمال  کشورها  دیگر  از  کمی 
می کند  تحمیل  ملتی  بر  را  رنج  تنها  نه 
بشریت  نفع  به  جهانی  تالش های  بلکه 
نیز  را  آب وهوایی  تغییرات  با  مبارزه  برای 
اینطور  را  سخنانش  او  می کند؟«  تضعیف 
به پایان برد: »این داستان طوالنی غم انگیز 
اهداف  برای  انسانی  امور  گرفتن  گروگان 
سیاسی توسط عده ای قلیل است.« رئیس 
حاشیه  در  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
تعهدات  وضعیت  درباره  هم  اجالس  این 

تصریح  پاریس  اقلیمی  پیمان  به  ایران 
کرد که »جمهوری اسالمی پذیرش هرگونه 
تحریم ها  همه  رفع  به  مشروط  را  تعهدی 
سخنان،  این  بازتاب  با  همزمان  می داند.« 
نوآوری و  حمیدرضا سلیمانی، رئیس مرکز 
نیز  فناوری منابع طبیعی سازمان جنگل ها 
گفته است »ایران در صورت رفع تحریم ها 
بین المللی  مالی  و  فنی  حمایت های  و 
 1۲ تا  بازه زمانی ده ساله  می تواند در یک 
کاهش  را  گلخانه ای  گازهای  تولید  درصد 
دهد.« به گفته او در حالی که ایران حدود 
سال  تا  گرفت  تصمیم  پیش  سال  هفت 
تولید گاز  4 درصد  داوطلبانه  به طور   ۲030
دلیل  به  دهد،  را کاهش  دی اکسید کربن 
تحریم ها،  از  ناشی  جدی  چالش های 
هدف  این  تحقق  راستای  در  موثری  گام 
تولید  »برای کاهش  است.  نشده  برداشته 
تحریم ها  باید  کشور  در  گازهای گلخانه  ای 
لغو و تجارت برای ایران آزاد شود تا بتواند 
از فناوری های روز و منابع مالی بین المللی 
گفته  به  کند.«  استفاده  حوزه  این  در  نیز 
سلیمانی سهم بخش کشاورزی و جنگل ها 
از انتشار دی اکسید کربن را در مجموع ۲.3 
بخش  درصد،   3۲.۵ انرژی  بخش  درصد، 
بخش  درصد،   ۲4.4 تجاری  و  مسکونی 
حمل و نقل  بخش  و  درصد   19.1 صنعت 

است. سال   در  درصد   ۲1.7

 پیش نویس توافق 
چطور نهایی می شود؟

اقلیمی  تغییرات  نشست  اما  اینها  کنار  در 
سازمان ملل روز چهارشنبه پیش نویس توافقی 
را منتشر کرد و در آن ادبیاتی به چشم می خورد 
که به محدود کردن گرمایش کره زمین تا 1.۵ 
اولین  این  می کند.  تاکید  سانتی گراد  درجه 
تا  می کند  ناگزیر  را  است که کشورها  قدمی 
تعهدات خود را در جهت کاهش تولید گازهای 

گلخانه ای در یک دهه آینده عملی کنند.  
شود  نهایی  پیش نویس  این  اینکه  برای 
چند  باید  کشور   ۲00 به  نزدیک  نمایندگان 
آن  درباره  مذاکره  صرف  را  باقیمانده  روز 
است  الزم  دولت ها  تمام  رضایت  بگذرانند. 
تبدیل  نهایی  نسخه  به  پیش نویس  این  تا 
این  برسد  نتیجه  به  توافق  این  اگر  شود. 
گرم  به  نسبت  دنیا  که  است  باری  اولین 
شدن کره زمین تا 1.۵ درجه سانتی گراد به 

می شود. متعهد  جدی  طور 
مهم ترین  داده،  گزارش  سی ان ان  که  اینطور 
را  امضاکنندگان  پیش نویس  این  بخش 
اهداف   ۲0۲۲ سال  پایان  تا  می کند  تشویق 
جدیدی را برای توقف انتشار گازهای گلخانه ای 

تعیین کنند. آینده  دهه  طی 
دیوید واسکو، مدیر گروه اقلیم بین اللملی در 
موسسه منابع جهانی رسیدن به اهداف ۲0۲۲ 

اقلیمی  تغییرات  با  مقابله  در  پیشرفتی  را 
اعالم کرد. واسکو گفت که بکاربردن این زبان 
مهم است چون زمان دقیقی را برای کشورها 
برای  محکم تر  با گام هایی  می کند  مشخص 
رسیدن به اهداف معاهده پاریس پیش روند. 
محدودیت گرمایش کره  پاریس  معاهده  در 
زمین ۲درجه )ترجیحا 1.۵ درجه( سانتی گراد 
باالتر از دوران انقالب صنعتی تعیین شده بود.
امضاکنندگان  از  برخی  داد که  واسکو هشدار 
مانند عربستان سعودی و روسیه در رسیدن 
به این هدف در زمان مشخص شده ثابت قدم 
تغییر  با  اعالم کرده  بارها  نیز  نبوده اند. چین 
۲درجه سانتی گراد به 1.۵درجه مخالف است.
معموال این پیش نویس ها زمانی که به مرحله 
نهایی شدن می رسند کمی رقیق تر می شوند اما 
می توان گفت همچنان موقعیتی وجود دارد تا 

برخی از نکات آن قوت بیشتری بگیرند.
این توافقنامه اگر نهایی شود شامل کلماتی 
مانند »تشویق کردن« و »پذیرفتن« کاهش 
بنابراین  است.  گلخانه ای  گازهای  انتشار 
اما  نیست  الزام آور  پاریس  معاهده  همانند 
شده  مشخص  آن  برای  قانونی  پشتوانه ای 
دقیقی  تاریخ  اینکه  با  کل  در  اما  است. 
پیش نویس  این  زبان  اما  نشده  مشخص 
پاریس است،  از معاهده  که کمی پیشرفته 
زغال سنگ و  حذف  تسریع  اهمیت  بر 

می کند. تاکید  فسیلی  سوخت های 
در حالی که کشورها بر سر اینکه چه کسی باید 
بهای تغییرات اقلیمی را پرداخت کند مجادله 
می کنند، یکی از محله های جزیره الئوس دارد 

زیر آب می رود.
در  اقلیمی  مذاکرات  مدیر  داگنت،  یامید 
منابع جهانی می گوید که کشورهای  موسسه 
آسیب دیده از تغییرات اقلیمی هستند که فشار 
بیشتر  محکم تر  کلمات  از  بکارگیری  برای  را 
تعهدات  توافق،  این  آنها می خواهند  کرده اند. 
اخالقی قوی تری را از سوی برخی از دولت ها 
به همراه داشته باشد. آنها همچین رسیدن به 
بیشتر  مالی  بدون کمک  های  را  هدف ۲0۲۲ 
دست نیافتنی می دانند. به گفته داگنت برای 
دولت های کم درآمد سخت تر است که به خانه 
برگردند و بگویند که بعد از این همه تالش باید 
در عرض یک سال تغییرات دیگری رخ دهد.
درباره  مفصلی  بخش  پیش نویس  این  در 
بودجه مقابله با تغییرات اقلیمی وجود دارد 
که یکی از موضوعات کلیدی مذاکرات این 
جریان  در  است.   ۲۶ نشست کاپ  از  دوره 
پیش آمده  موضوعات  از  یکی  مذاکرات 
از  دالری  میلیارد   100 سالیانه  مالی  کمک 
به کشورهای کم درآمد  ثروتمند  سال  سوی 
بابت ضرر  مبلغی  پرداخت  و   ۲0۲0 از سال 
واقع  در  بود.  آنها  به  شده  وارد  زیان  و 
تاثیراتی  به  نسبت  باید  ثروتمند  کشورهای 
گذاشته اند،  کم درآمد  کشورهای  روی  که 
نقش  آنها  چون  باشند  مسئولیت پذیر 

دارند. اقلیمی  تغییرات  در  عمده ای 
پرداخت کمک  آمده که  پیش نویس  این  در 
از سال ۲0۲3 یعنی  مالی 100 میلیارد دالری 
سه سال پس از موعد مشخص شده پرداخت 
خواهد شد اما روی انتقال سریع آن تاکید شده  
است. تریسی کارتی،  نماینده ارشد آکسفام در 
نشست کاپ ۲۶ می گوید که حمایت کشورها 
به  نمی تواند  زیان ها  و  جبران ضرر  منظور  به 
کارتی  باشد.  خیریه  چند  برگزاری  صورت 
می گوید که باید سیستم مالی قدرتمند و منابع 
جدید حمایتی برای کشورهایی وجود داشته 
باشد که میزان ضرر و زیان هایشان هم اکنون از 

کمک های بشردوستانه فراتر می رود.
همچنان چهار روز باقی مانده است تا نشست 

گالسگو را بتوان ماندگار دانست.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در نشست گالسکو، موضع ایران را درباره توافق اقلیمی اعالم کرد

تعهد اقلیمی، مشروط به رفع تحریم
علی سالجقه: وقتی صحبت از همکاری های بین المللی و همه ذی نفعان در سطح جهان به میان می آید، کشور من با مانعی به نام 

تروریسم اقتصادی روبه رو است
رئیس مرکز نوآوری و فناوری منابع طبیعی سازمان جنگل ها: ایران در صورت رفع تحریم ها و حمایت های فنی و مالی بین المللی 

می تواند در یک بازه زمانی ده ساله تا 12 درصد تولید گازهای گلخانه ای را کاهش دهد

چگونه از آبخوان های پیرامون 
تهران حفاظت کنیم؟

فرونشست زمین در 40 سال گذشته در مناطق 
جنوبی تهران در مساحت ۵۲۵ کیلومتر مربع با 
حداکثر مقدار اندازه گیری شده ۲.۵ متر، طی سه 
دهه اخیر رخ داده است. میزان فرونشست در 
نقاط مختلف متفاوت است ولی بیشینه مقدار آن 
3۶ سانتی متر در سال است. وجود الیه ضخیمی 
از خاک رس این منطقه را مستعد فرونشست 
می کند. تهران در این سال ها با خشکسالی مواجه 
بوده که منجر به کاهش سطح آب های زیرزمینی 
شده است. تغییرات سطح زمین در دشت های 
با فرسایش زیرسطحی، وجود  تهران و شهریار 
قنات های قدیمی، زه کشی خاک های آلی و حذف 
خاک مرتبط است. تغییر اقلیم و عوامل مرتبط با 
آن همراه با افزایش قابل توجه تقاضای آب، با 
تخلیه شدید مخازن ذخیره بیشترین منابع آب 
زیرزمینی ایران همراه بوده است. آبخوان شهریار 
نماینده ای از این نوع تخلیه مخزن است.فقط در 
استان تهران 13هزار حلقه چاه آب قانونی و 3۲ 
هزار حلقه چاه غیرمجاز وجود دارد. مصرف بی رویه 
در استان تهران طی 1۵ سال گذشته به منابع آب 
میلیون  ما 1۵0  به طوری که  وارد کرده،  آسیب 
مترمکعب بیش از آنچه باید از آب تجدیدپذیر 
استفاده می کنیم. از همین رو مخروط افکنه های 
قدیمی در دامنه رشته کوه البرز به طور گسترده 
گسترش یافته است.نهشته های آبرفتی تهران به 
پنج مورد تقسیم می شود، به ترتیب از قدیم به 
جدید: قسمت اول )حدود۵00 متر( از کنگلومرای 
سخت با سن پلیوسن باالیی تشکیل شده و دارای 
تخلخل بسیار کم، فرسایش پذیری سنگریزه ها و 
سیمانی شدن شدید است. قسمت دوم سازند 
هزاردره متشکل از ۵00 متر کنگلومرای نامنسجم 
و ذخایر ماسه سنگی کنگلومرا در سن پلیستوسن 
پایین است.  این بخش دارای تخلخل باال نسبت 
به قسمت اول و درجه فرسایش پذیری کمتری 
است. افق سوم )سازند کهریزک( با ضخامت 10 
تا ۶0 متر شامل  سنگریزه با نودول های آهکی، با 
رس زیاد و معموال به رنگ قرمز با شن و ماسه 
و از نظر سن پلیستوسن میانی است. قسمت 
ضخامت  با   )C واحد  یا  تهران  )آبرفت  چهارم 
حالت  با  است  شنی  الیه های  شامل  متر،   ۵0
سیمانی پائین تر از هزاردره، رنگ روشن دارد و 
معموال در صورت حفر ترانشه پا بر جا می ماند. 
این قسمت از نظر زمانی به  پلیستوسن  مربوط 
بین  به دلیل داشتن سیمان ضعیف  و   است 
آبرفت های  دارد.  زیادی  نفوذپذیری  سنگریزه ها 
تهران، قسمت چهارم  نهشته های آبرفتی تهران  
مخزن  آب زیرزمینی تهران است. مخروط افکنه 
منطقه تهران که در محدوده  وردآورد، کن ، پونک 
تا قیطریه و سوهانک به سمت بخش های میانی 
تهران گسترده شده، عمدتا  از »آبرفت های تهران« 
تشکیل شده است. قسمت پنجم، رسوبات عهد 
حاضر یا هولوسن،  با ضخامت  1 تا ۵ متر شامل 
بسیار  و  ریزدانه  رسوبات  و  سنگریزه های شنی 
نفوذپذیر تشکیل شده و خاک باغبانی تهران را 
تشکیل می دهد. رسوبات عهد حاضر در بیشتر 
محل های تهران به دلیل ساخت خانه و توسعه 
شهری، از بین رفته و برداشته شده است. رودخانه 
کرج با رسوب گذاری در سطح مخروط باعث باال 
آمدن سطح و در نتیجه حرکت های مکرر کانال به 
سمت جنوب شرقی شده و مخروط های بزرگ و 
فعلی کرج در ناحیه شهریار و شهر  قدس ناشی از 
این جابجایی ها است. بخش مهمی از آب شرب 
شهر تهران از  آبخوان سفره آب زیرزمینی تهران-

کرج  تامین می شود. دشت تهران- کرج از نظر 
از  بخشی  ایران،  آبریز  تقسیم بندی حوضه های 
حوضه آبریز مرکزی است، که از دامنه های جنوبی 
شهریار  و  ورامین  دشت های  تا  و  شروع  البرز 
به  شمال  از  دشت  این  است.  یافته  گسترش 
ارتفاعات شمالی تهران، از جنوب به بندعلیخان، 
و  جاجرود  رودخانه های  بین  مرز  به  شرق  از 
شبکه  مرز  به  شرقی  جنوب  از  سرخه حصار، 
ورامین و از غرب به رودخانه شور منتهی می شود. 
این دشت حدود ۲704 کیلومترمربع  مساحت 
محدوده  این  در  موجود  رودخانه های  است.  
البرز  جبال  سلسله  جنوبی  ارتفاعات  از  عمومًا 
سرچشمه گرفته و پس از دریافت جریان های 
تهران  و صنعتی  فاضالب های شهری  سطحی، 
و منطقه جنوب تهران، به سمت جنوب و کویر 
مرکزی جریان می یابد. در آبخوان دشت تهران-

کرج  عناصر عمده تشکیل دهنده به نسبت های 
متفاوتی از عناصر تخریبی نظیر رس، ماسه، شن 
نواحی  در  عمومًا  و  یافته  تشکیل  قلوه سنگ  و 
ورودی و شمالی دشت عناصر درشت دانه تر درصد 
بیشتری از بافت خاک را شامل می شوند و به 
سمت نواحی خروجی و جنوبی دشت به تدریج 
قطر ذرات کاهش می یابد. رسوبات کواترنر عمدتا 
مخروط افکنه ها را تشکیل می دهند. با توجه به 
شیب شمال غربی به سمت جنوب شرقی دشت 
تهران، آب های زیرزمینی در منتهی الیه جنوب 
شرق تهران جمع  شده و رسوبات انتهای دشت 
ضخامت باالیی دارند.برای تامین نیاز آبی منطقه 
و حفاظت از آب های زیرزمینی از زوال کمی و 
الزم  آبخوان  ویژگی های  دقیق  شناخت  کیفی، 
است. جریان های جانبی آب های زیرزمینی، نفوذ 
مستقیم بارندگی، نفوذ بستر رودخانه، بازگشت 
عوامل  از  صنعتی  و  شرب  آب  مازاد  و  آبیاری 
تغذیه آبخوان هستند. خروجی های زیرسطحی، 
و کشاورزی  صنعتی  و  خانگی  پمپاژ  چاه های 
پارامترهای اصلی تخلیه سیستم آبخوان هستند.

مدیر گروه اقلیم بین اللملی در 
موسسه منابع جهانی هشدار 
داد که برخی از امضاکنندگان 

مانند عربستان سعودی و 
روسیه در رسیدن به این 

هدف در زمان مشخص شده 
ثابت قدم نبوده اند. چین نیز 

بارها اعالم کرده با تغییر ۲درجه 
سانتی گراد به 1.۵درجه مخالف 

است

هر تعهدی مشروط به رفع همه تحریم هاست؛ این چکیده سخنان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در اجالس گالسکو است. او 
سه شنبه شب در جمع حاضران در نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل )کاپ 26(، پس از چهار سال موضع ایران را درباره توافق 
اقلیمی گفت. این اظهارات در حالی است که با توجه به نپیوستن ایران به توافق پاریس، در گمانه زنی های پیش از این نیز صحبت از 
تحریم به عنوان مانع توافق مطرح بود. علی سالجقه در سه روز گذشته با حضور در دیدارهای مختلف با مقامات درباره همین مانع گله 
کرده است. این ها همه در حالی است که پس از توافق هایی درباره جنگل ها، کاهش انتشار متان و تولید زغال سنگ و تغییرات بنیادی 

در سیستم بهداشت و درمان، دیروز پیش نویس توافق گالسکو منتشر شد.
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عضو هیئت مدیره نظام 
صنفی کشاورزی اصفهان: 

کشاورزان در یک سال 
گذشته به دلیل دریافت 

نکردن آب و کشت نکردن، 
هیچ درآمدی نداشته اند. اگر 

این دوره نیز کشت نداشته 
باشند حدود نزدیک دو 

سال خواهد شد که درآمدی 
ندارند

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی اصفهان

مطالبه کشاورزان اصفهان به حق است
بارش های اندک در سال آبی گذشته و ذخیره 
زده  رقم  را  شرایطی  زاینده رود،  سد  پایین 
در  تحویل حقابه کشاورزان  امکان  تنها  نه  که 
برای  نگرانی  بلکه  ندارد،  وجود  فعلی  شرایط 
تامین آب شرب نیز وجود دارد. اما کشاورزان 
اصفهان مدت هاست که به دلیل کشت نکردن، 
هیچ درآمدی ندارند و در حالی که ذخیره سد 
زاینده رود 17۵ میلیون مترمکعب و ورودی سد 
ثانیه  بر  مترمکعب   1۲.۵ آن  خروجی  و   9.۵
است، مطالبه گر حقابه خود هستند و می گویند 
اگر حقابه ما در شرایط فعلی داده نمی شود باید 
سهم دیگر بخش ها از این رودخانه باید کاسته 
شود. به دنبال این روند روز سه شنبه جمعی از 
کشاورزان اصفهانی خواستار تحقق حقابه برای 
کشت پاییزه خود شدند و در اعتراض به آن در 

بستر رودخانه زاینده رود چادر زدند.

 در اعتراض به پاسخ ندادن به مطالباتشان در 
بستر خشک زاینده رود تجمع کردند.

کشاورزی  صنفی  نظام  مدیره  هیئت  عضو 
شهرستان اصفهان درباره تجمع اخیر تعدادی از 
کشاورزان اصفهان، به ایسنا توضیح داد: مطالبه 
کشاورزان اصفهان به حق است، چرا که مطابق 
هماهنگی  و شورای  آب  عالی  مصوبات شورای 
زاینده رود 74.3 آب رودخانه متعلق به کشاورزان 
و  دولت  به  متعلق  رودخانه  آب  درصد  و ۲۵.7 

است. نیرو  وزارت 

حسین محمدرضایی، افزود: سال گذشته که آورد 
رودخانه 7۵0 میلیون مترمکعب بود، حدود ۵۵۵ 
میلیون مترمکعب این آب متعلق به کشاورزان بود 
که در کمیته سازگاری با کم آبی مصوب شد در 
سال آبی گذشته ۲۵0 میلیون مترمکعب این آب 
به کشاورزان تعلق یابد که با وجود تصویب این عدد 
تنها ۶۲ میلیون مترمکعب آب به کشاورزان تحویل 
مترمکعب طلب  میلیون  نزدیک 190  داده شد؛ 
وزارت نیرو به کشاورزان است.او ادامه داد: قرار بود 
پایان سال آبی گذشته ۲00 میلیون مترمکعب آب 
پشت سد زاینده رود ذخیره باشد، همچنین سال 
گذشته 190 میلیون مترمکعب حقابه کشاورزان 
تحویل داده نشد، بنابراین پایان سال آبی گذشته 
در سد  آب  مترمکعب  میلیون  باید حدود ۲۸0 
نظام صنفی  باشد.عضو هیئت مدیره  زاینده رود 
کشاورزی اصفهان افزود: اکنون فصل کشت پاییزه 
کشاورزان است و اگر این کشت به تعویق بیفتد، 
ناچار به کشت در فصل سرد می شویم که این 
موجب افت تولید می شود.او با ابراز تاسف از اینکه 
کشاورزان اصفهان در یک سال گذشته به دلیل 
دریافت نکردن آب و کشت نکردن، هیچ درآمدی 
نداشته اند، افزود: »اگر این دوره نیز کشت نداشته 
باشند حدود نزدیک دو سال می شود که درآمدی 
ندارند.«محمدرضایی درباره اینکه امروز ذخیره سد 
زاینده رود مناسب نیست، تاکید کرد: دلیل ذخیره 
نامناسب سد زاینده رود، نگه نداشتن آب پشت 
سد است، بنابراین امروز کشاورزان اصفهان، آب 

منطقه ای و وزارت نیرو را امین خود نمی دانند و 
معتقدند که اگر حقابه خود را نگیرند، وزارتخانه، 
آب  نگه دار نیست. کشاورزان بیش از حق خود 
آب نمی خواهند و تا زمانی که تاریخ بازگشایی 
آب مشخص نشود همچنان به درخواست خود 

ادامه می دهند.

به بارش های آذر و دی امید داریم
آب  شرکت  مدیرعامل  ساسانی،  حسن  اما 
با  تلفنی  گفت وگوی  در  نیز  اصفهان  منطقه ای 
برای  تصمیم گیری  درباره  اصفهان  خبر  بخش 
گفت:  پاییزه،  برای کشت  زاینده رود  بازگشایی 
»در حال حاضر تامین آب امکان پذیر نیست و 
امیدواریم با بارش های آذر و دی و با پایش حجم 
زاینده رود و میزان ورودی به حجم  مخزن سد 
این  در  با کم آبی  سازگاری  کارگروه  در  مخزن، 

کنیم. تصمیم گیری  خصوص 

بی آبی دست ما نیست
عضو  و  اصفهان  مردم  نماینده  دیگر  سوی  از 
کمیسیون امنیت ملی نیز در این باره با بیان اینکه 
نمایندگان اصفهان در هفته های گذشته با یکدیگر 
جلسات مستمری درباره زاینده رود داشته اند، خبر 
داد که قرار است مجمع نمایندگان اصفهان روز 
پنجشنبه درباره مباحث کشاورزی، محیط زیست 
جلسه ای  جمهور  رئیس  با  پاییزه  آب کشت  و 

باشد. داشته 

| روزنامه نگار |

| یاسمن طاهریان |

1ادامه از صفحۀ

بدینوسیله از كلیه مدیران دفاتر شركت های 
كرمان  استان  گردشگری  و  مسافرتی  خدمات 
ماه  ٧آذر  یكشنبه  روز  آید  می  عمل  به  دعوت 
دست  در  با   ١٧ لغایت   15 ساعت  از   1400
جهت  اعتبار  داری  برداری  بهره  پروانه  داشتن 
هئیت  اعضاء  انتخاب  و  اساسنامه  تصویب 
مدیره و بازرسان جامعه حرفه ای در محل اتاق 
ابتدای  آزادی  میدان  در  واقع  استان  بازرگانی 

بلوار جمهوری حضور یابند.

 هئیت موسس جامعه حرفه ای دفاتر خدمات مسافرتی
 و گردشگری استان كرمان

آگهی اولین مجمع عمومی جامعه حرفه ای 
 دفاتر و شركت های خدمات

 مسافرتی و گردشگری استان كرمان
 جهت تصویب اساسنامه

 و انتخاب  اعضاء هئیت مدیره و بازرسان



پیامک شما را دربـاره |   سال شانزدهم   |   شماره پیاپی 2150   | پنج شنبه  20 آبان 1400  |

این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 4 پیام  جامعه4

زریبار یا زریوار یکی از بزرگترین دریاچه های 
وفق  بر  روزگار  که  است  شیرین کشور  آب 
مرادش نیست. طول این دریاچه حدود پنج 
بوده  1.۶ کیلومتر  حدود  عرضش  و  کیلومتر 
و وسعتش به دلیل تغییرات حجم آبی در 
فصول مختلف متغیر و حداقل و حداکثر عمق 
آن به ترتیب ۲ و ۶ متر است. زریبار در یک 
دره طولی وسیع قرار گرفته و از ۲ طرف غرب 
احاطه  از جنگل  با کوه های پوشیده  و شرق 
شده و پوشش غالب اراضی منطقه را جنگل 
می دهد  تشکیل  انبوه  نیمه  بیشه زارهای  و 
که گونه غالب جنگلی آن بلوط ایرانی است. 
این تاالب اکنون زیستگاه بیش از 1۵0 گونه 
آن  بومی  و  مهاجر  پرندگان  به ویژه  جانوری 
است و برای همین تنوع و ظرفیت و زیبایی 
است که نامش در فهرست آثار طبیعی کشور 
ثبت شده و پناهگاه حیات وحش آن بیست 
و سومین عضو تاالب کنوانسیون رامسر است. 

اما چه سود؟
از  زریبار  دریاچه  آب  که  است  نوشته  ایرنا 
روان آب های حاصل از بارش برف و باران و 
چشمه های کناری و کف آن تامین می شود اما 
امسال بروز خشکسالی از یک طرف و برداشت 
آب و کاهش آب چشمه ها از طرف دیگر زریبار 
را مانند سایر تاالب های منطقه با کم آبی روبه رو 
کرده است. میانگین بارندگی سالیانه کردستان 
در شرایط نرمال حدود 4۵0 میلی متر است که 
تا  مهر 1399  اول  )از  زراعی گذشته  در سال 

شهریور 1400( 30۲ میلی متر بارش ثبت شد 
اما این رقم نسبت به مدت مشابه آن در سال 
ماقبل 4۲ درصد و در مقایسه با دوره بلندمدت 
)۲۵ تا 30 سال قبل( 33 درصد کاهش نشان 

می دهد.
حفاظت  اداره  رئیس  همت بلند،   ابراهیم 
محیط زیست مریوان در این ارتباط می گوید: 
شهرستان  این  زریبار  دریاچه  آب  »حجم 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به طور 
است.  یافته  کاهش  درصد   40 میانگین 
امسال در مقایسه با سال گذشته، ۲0 میلیون 
مترمکعب از حجم آب دریاچه زریبار مریوان 
زریبار  دریاچه  ظرفیت  او  است.«  شده  کم 
مریوان را ۶0 میلیون مترمکعب اعالم کرده و 
می افزاید: »وجود چاه های زیاد اطراف دریاچه 
برای تامین آب بخش کشاورزی و شرب، اثر 
خشکسالی را بر زریبار بیشتر کرده است.« به 
گفته او از آنجا که زریبار، محیطی بسته است 
ندارد، میزان خودپاالیی  و آب در آن جریان 
آن کاهش می یابد و آلودگی های اطراف هم 
تغذیه آب را افزایش داده است. با این همه 
ضلع  روستای  سه  فاضالب  حاضر  حال  در 
شرقی زریبار از جمله »کوالن«، »محمره« و 
است.  تاالب شده  این  وارد  »سیف سفلی« 
عالوه بر اینها شبکه فاضالب روستاهای ضلع 
غربی هم مشکل دارد و در شرایط بارندگی، در 
نزدیکی روستای »کانی سانان« مقداری از آن 

سرریز و وارد دریاچه می شود.

نیزارها؛ پاسخ دریاچه به فاضالب
می کند؟   چه  تاالب  با  فاضالب  این  اما 
مریوان  زیست  اداره حفاظت محیط  رئیس 
زریبار  آب  »آلودگی  دارد:   پاسخی  چنین 
آن  در  نیزار  که  نواحی   در  می شود  باعث 
رشد کند.«  آن  در  این گیاه  نداشت،  وجود 
وضعیت  و  غذایی  تنوع  دلیل  به  تاالب  این 
استراحتگاه ها  از  یکی  به  مناسب،  امنیت  و 
و زیستگاه های مهم پرندگان در شمال غرب 
کشور تبدیل شده و همه ساله پذیرای شمار 
زیادی از انواع پرندگان مهاجری است که در 
می شوند.   تاالب  این  وارد  خود  پرواز  مسیر 
مریوان  زیست  اداره حفاظت محیط  رئیس 
زریبار  دریاچه  حاشیه  نیزارهای  می گوید: » 
مهاجر  و  بومی  پرندگان  پناهگاه  مهم ترین 
این تاالب است و این نیزارها به مکان بسیار 
امنی برای پرندگان آبزی و کنارآبزی حاشیه 
این تاالب تبدیل شده و ساالنه هزاران قطعه 
نیزارها  این  داخل  مهاجر  و  بومی  پرنده 
النه سازی و جوجه آوری می کند.« به گفته او 
7۶7 هکتار نیزار در حاشیه زریبار وجود دارد 
که پناهگاه پرندگان آبزی و کنارآبزی هستند 
و گسترش آنها »واکنش طبیعی دریاچه به 
روستاهای  فاضالب ها  و  کشاورزی  سموم 

است.« دریاچه  این  اطراف 
و کنار  آبزی  مهاجری  پرندگان  انواع  ساالنه 
آبزی از جمله قو، فالمینگو، غاز خاکستری و 

پیشانی سفید، کشیم کوچک، گیالر، فیلوش 
تاالب  این  وارد  اردک  و  مرغابی  انواع  و 
می شوندهمت بلند گفت: ساالنه انواع پرندگان 
قو،  جمله  از  آبزی  کنار  و  آبزی  مهاجری 
سفید،  پیشانی  و  خاکستری  غاز  فالمینگو، 
کشیم کوچک، گیالر، فیلوش و انواع مرغابی 
ارده ای،  سرسبز،  اردک  جمله  از  اردک  و 
سرحنایی و بلوطی وارد این تاالب می شوند. 
»این پرندگان مهاجر در سال در ۲ نوبت در 
ادامه مسیر کوچ خود از شمال به جنوب و 
بالعکس مدتی را در این تاالب به استراحت 
و تغذیه پرداخته و سرانجام کوچ خود را به 

می دهند.« ادامه  دیگر  مناطق 

 بیش از 200 هکتار از نیزارها سوخت
در  آتش سوزی  نوشته،  ایرنا  که  اینطور 
نیزارها از جمله عوامل افزایش آلودگی زریبار 
است. عالوه بر ورود فاضالب، سوختن مکرر 
نیزارها، باعث برگشت مواد معدنی داخل الشه 
فسفات  و  پتاسیم  افزایش  آب،  به  نیزارها 
بیشتر  آلودگی  و  تغذیه گرایی  و  آب  درون 
دریاچه می شود. به گفته همت بلند، بیش از 
۲00 هکتار از نیزارهای زریبار از ابتدای امسال 
تاکنون بر اثر وقوع حریق از بین رفته است؛ 
با پایش انجام شده 70 درصد آتش سوزی ها 
در همان ابتدا مهار شد اما ۶ مورد آتش سوزی 
از کنترل خارج و باعث خسارات زیادی شد.

دستگاه ها به وظیفه خود عمل نکردند
در حالی که بر اساس »طرح جامع مدیریت 
دستگاه های  همه  وظایف  زیست بومی« 
مردم  سازمان های  و  غیردولتی  دولتی، 
محیط  اداره  رئیس  اما  شده  مشخص  نهاد 
ادارات  »بیشتر  می گوید  مریوان  زیست 
مسئولیت های  اجرای  به  تمایلی  مرتبط، 
خود ندارند«. این طرح به عنوان یک فرآیند 
مشارکتی با رویکرد زیست  بومی و با حضور 
جوامع محلی اطراف تاالب ها انجام می شود 
و تاالب هایی مشمول این طرح هستند که 
تغییرات محیط زیستی در آنها نقش مهمی 
انجمن های  در حیات جوامع محلی دارد و 
محیط زیستی و جوامع محلی پیرامون این 
و  اجرا  در  مشارکت  به  تمایل  هم  تاالب ها 

باشند. داشته  برنامه  این  تدوین 
فریبا رضایی، مدیرکل حفاظت محیط زیست 
مدیریت  طرح  اینکه  به  اشاره  با  کردستان 
جامع تاالب بین المللی زریبار از سال 1397 
»دستگاه های  می  گوید:  است  شده  تدوین 
این  جامع  برنامه  در  خود  وظیفه  به  متعهد 
مشکل  نکردند.  عمل  بین المللی  تاالب 
سایر  تعهدات  نشدن  اجرا  تاالب  این  اصلی 
تاالب  جامع  برنامه  در  متعهد  دستگاه های 
زریبار، دخل و تصرف غیرمجاز، ساخت و ساز 
کشاورزی  و  تاالب  سمت  به  شهر  خزنده 
غیرمجاز در کنار ناآگاهی و باورهای غلط درباره 
است.« سودجو  افراد  از  بعضی  توسط  نیزار 

زریبار  تاالب  در  حفاظتی  برنامه های  به  او 
پنج  »احداث  می گوید:  و  کرده  اشاره 

تصفیه  و  ترسیب  استخر  و  الگون  واحد 
روستاهای  دست  پایین  در  فاضالب های 
از  قبل  و  سال های گذشته  در  غربی  ضلع 
وصل شدن فاضالب این روستاها به سیستم 
جمع آوری  سوله های  احداث  تصفیه خانه، 
تاالب،  فضوالت دامی در روستاهای حاشیه 
احداث مامورسرا، بکارگیری محیط بان، خرید 
قایق موتوری و کنترل مستمر شکار و صید 
کل  اداره  این  اقدامات  مهم ترین  جمله  از 
طی چند سال اخیر بوده است.« بر اساس 
ملی  اعتبارات  اعظم  رضایی قسمت  توضیح 
و  گذشته  سال  طی  استان  زیست  محیط 
امسال برای ساماندهی محدوده 1۵ هکتاری 
سو مدیریت  دلیل  به  که  تاالب  گردشگری 
شده  آلودگی  به کانون  تبدیل  ارگان ها  سایر 

است. کرده  پیدا  اختصاص  بود، 

 آبیاری فضای سبز با آب زریبار
و در حالی که هیچ  زریبار تشنه است 
در  نمی شود،  تاالب  این  وارد  رودخانه ای 
ثانیه  در  لیتر   70 حجم  با  روز  شبانه  طول 
سبز  فضای  آب  تامین  منظور  به  آن  آب 
برنامه  برداشت می شود که طبق  شهرداری 
این کار متوقف و سد  باید  مدیریت جامع 
می شد.  جایگزین  منظور  این  برای  گاران 
که  غیرمجاز  و  مجاز  چاه  حلقه  حفر صدها 
باغات  و  زراعت  بخش  آب  تامین  برای 
هر  و  شده  حفر  زریبار  دریاچه  حاشیه 
سطحی  آب  مکش  و  آنها  تعداد  بر  سال 
دردهای  از  می شود  افزوده  زیرزمینی  و 
التیام نیافته تاالب بین المللی زریبار است. 
نفری   3۵ تعاونی  فعالیت  دیگر  سوی  از 
صیادان زریبار مریوان با مجوز روزانه صید 
بیش از 900 کیلوگرم انواع ماهی و اقدام به 
رهاسازی بچه ماهی و رشد گونه مهاجم به 
پیدا  افزایش  آن  تکثیر  اردک ماهی که  نام 
کرده و اکوسیستم این دریاچه را به خطر 
انداخته از دیگر مشکالت تاالب بین المللی 
زریبار مریوان است. در این میان اعتراض 
برای  هم  زیستی  محیط  انجمن های 
زریبار  تاالب  بیشتر  تخریب  از  جلوگیری 
نتیجه بخش نبوده است و حاال نگرانی تازه 
و  ارومیه  دریاچه  سرنوشت  است که  این 

شود. تکرار  زریبار  در  هامون 

سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و 
تاریخی  آثار  مرمت  از  جاجرم  صنایع دستی 
ریال  میلیون   ۸00 اعتبار  با  شهرستان  این 

داد. خبر 
اداره  کل  عمومی  روابط   به  گزارش 
صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی، 
خراسان شمالی، وحید محمودی فر گفت: »با 
ابالغ و تخصیص اعتبار از تملک دارایی های 
شهرستان  تاریخی  آثار  استانی،  سرمایه ای 

می شود.« خواناسازی  و  مرمت  جاجرم 
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  اداره  رئیس 
تخصیص  »با  افزود:  جاجرم  صنایع دستی 
شیخ  مقبره  جعفرآباد،  قلعه  اعتبار،  این 
بنی هاشم  خانه  تاریخی  بنای  و  اندوقان 

می شود.« خواناسازی  و  مرمت  خراشا 
گردشگری  میراث فرهنگی،  اداره  سرپرست 
»شهرستان  گفت:  جاجرم  صنایع دستی  و 
جاجرم در جنوب غربی استان خراسان شمالی 
مانه  شهرستان  به  شمال  از  و  گرفتن  قرار 
از  شهرستان گرمه،  به  غرب  از  سملقان،  و 
به  از جنوب شرق  به استان سمنان،  جنوب 
استان خراسان رضوی، از شرق به شهرستان 
شهرستان  به  شرق  شمال  از  و  اسفراین 

می شود.« محدود  بجنورد 
محمودی فر تصریح کرد: »شهرستان جاجرم 
به لطف موقعیت راهبردی خود بر سر راه های 
کاروان رو همواره مورد توجه قرار داشته و از 
دوران پیش  از تاریخ تا ادوار متاخر اسالمی 

تکامل  در  را  بارزی  نقش  پیوسته  به طور 
فرهنگی خطۀ خراسان ایفا کرده است. وجود 
نوسنگی،  دوره های  از  بزرگ  محوطه های 
تپه  قبیل  از  مفرغ  عصر  و  مس سنگی 
پهلوان، حیدران و محوطه وسیع َچلو در پهنه 
شهرستان جاجرم آن را به یکی قدیمی ترین 
شمالی  خراسان  در  بشری  استقرارگاه های 
بدل کرده است. پراکندگی زیاد محوطه های 
باستانی مربوط به دوران اشکانی و ساسانی 
در این شهرستان، از شکوفایی این خطه در 
دوره تاریخی با بهره گیری از موقعیت مناسب 
آن بر سر راه ابریشم و معادالت سیاسی و 

دارد.« حکایت  دوران  آن  تجاری 
و  مورخان  گزارش های  »بررسی  گفت:  او 

از  نشان  نیز  اسالمی  دوره  جغرافی دانان 
دوره اسالمی  سراسر  در  منطقه  این  رونق 
به ویژه  مختلف  مسکوکات  ضرب  دارد. 
ایلخانی  دوره  طی  جاجرم  در  طال  سکه های 
و ایجاد کاروان سراها و رباط های مختلف در 
وجهی  بهترین  به  آن،  مختلف  بخش های 
شکوفایی منطقه در سده های میانی اسالمی 

می کند.  بازگو  را 
این منطقه تا اواخر دوره قاجار اهمیت خود را 
حفظ کرد تا اینکه با ورود تجهیزات حمل ونقل 
مدرن، احداث راه های ترانزیتی و در پی آن 
راه های قدیم و متروک ماندن  حذف شبکه 
از  به تدریج  و کاروان سراها  راه های کاروان رو 
اهمیت آن کاسته شد و به سرعت افول کرد.«

با کم شدن حجم آب تاالب بین المللی مریوان

زریبار 40 درصد کوچکتر شد
 رییس اداره حفاظت محیط زیست مریوان: امسال در مقایسه با سال گذشته، 20 میلیون مترمکعب
 از حجم آب دریاچه زریبار مریوان کم شده است

آثار تاریخی جاجرم مرمت می شود

کشف بقایای یک کشتی 
در آستانه  اشرفیه

یک  کشف  از  میراث فرهنگی گیالن  معاون 
انبارسر شهرستان  روستای  در  فروند کشتی 

داد. خبر  آستانه  اشرفیه 
کل  اداره   روابط  عمومی  گزارش  به 
صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی، 
استان گیالن، ولی جهانی در روز 19 آبان ماه 
»براساس  گفت:  خبر  این  اعالم  با   1400
اداره  به  انبارسر  روستای  دهیاری  گزارش 
صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی، 
انجام  از  پس  و  آستانه  اشرفیه  شهرستان 
بازدید و بررسی های کارشناسی، بقایای یک 
فروند کشتی به طول 4۸ متر در فاصله 300 

شد.« کشف  دریا  ساحل  از  متری 
معاون میراث فرهنگی گیالن اضافه کرد: »در 
این کشتی،  از  اولیه کارشناسان  بررسی های 
شواهد حاکی از حرکت آن از مبدا روسیه به 
این  پهلوگیری آن در  سمت استان گیالن و 
این  نامشخصی،  علت  به  که  است  منطقه 
است.« نگرفته  قرار  استفاده  مورد  دیگر  کشتی 
این  از  عمده ای  »بخش  اضافه کرد:  جهانی 
مدفون  ماسه  زیر  در  حاضر  حال  در  کشتی 
شده و برای دستیابی به اطالعات دقیق تر نیاز 
به انجام بررسی های کارشناسی بیشتر در این 

مورد است.«
اسناد،  به  »مراجعه  افزود:  همچنین  او 
متون تاریخی و همچنین انجام کاوش های 
باستان شناسی می تواند اطالعات بیشتری در 
این خصوص قدمت و کاربری کشتی مذکور 
با احصا مشخصات آن  اما  را مشخص کند، 
با سایر کشتی های  و مقایسه این اطالعات 
می توان  خزر،  دریای  ساحل  در  کشف شده 
و  دوره صفوی  اواخر  با  مرتبط  را  آن  قدمت 
هرچند که  گرفت  نظر  در  قاجار  دوره  اوایل 
زیادی  حدود  تا  فوق  نظریه  دقت  و  صحت 
به مطالعات آزمایشگاهی و انجام کاوش های 

است.« منوط  باستان شناسی  دقیق 
فروند  چهار  کنون  »تا  گفت:  جهانی  ولی 
تا  رودسر  شهرستان های  سواحل  در  کشتی 
درباره  گرفته که  قرار  شناسایی  مورد  آستارا 
این کشتی ها،  از  حفاظت  و  نگهداری  نحوه 
برابر تفاهم نامه منعقدشده بین اداره کل بنادر 
باستان شناسی  پژوهشکده  با  کشتیرانی  و 
تعیین  که  انجام شده  رایزنی هایی  کشور، 
تکلیف نهایی این کشتی ها در دستور کار قرار 

گرفت.« خواهد 

تقدیر از ایران شناسان 
چینی

رایزنی  سوی  از  چینی  ایران شناسان 
فرهنگی ایران و نماینده بنیاد سعدی در 

شدند. تقدیر  پکن 
سعدی،  بنیاد  روابط عمومی  گزارش  به 
از  چینی  ایران شناسان  از  تقدیر  مراسم 
اسالمی  جمهوری  فرهنگی  رایزنی  سوی 
ایران در پکن و با همکاری دانشگاه پکن 
برگزار  برخط  غیر  و  برخط  صورت  دو  به 

شد.
سفیر  تقدیر  گواهینامه  برنامه ،  این  در 
به رسم  ایران در پکن به همراه هدایایی 
چین  برجسته  ایران شناسان  به  یادبود 

شد. اهدا 
ایران  فرهنگی  رایزن  وفایی،  عباسعلی 
این  در  پکن  در  سعدی  بنیاد  نماینده  و 
و  دلیل شیوع کرونا  به  بیان کرد:  برنامه 
دیدار  توفیق  ایجادشده  محدودیت های 
حضوری استادان ایران شناس از اینجانب 
سلب شده است، ولی این به معنا نیست 
آن ها  ایرانشناسی  فعالیت های  از  ما  که 
را  آن ها  کارهای  پیوسته  باشیم.  غافل 

می نهیم. ارج  و  درمی بابیم 
چین  در  ایران  فرهنگی  رایزنی  افزود:  او 
به عنوان  از شما استادان  افتخار دارد که 
در  ایران شناسی  حوزه  در  فعال  استادان 

قدردانی کند.  1400 سال 
به  دقایقی  استادان  از  یک  هر  ادامه،  در 
از  نفر  دو  و  پرداختند  خود  مطالب  بیان 
فارسی  زبان  به  ایران شناس  دانشجویان 
ایران  فرهنگی  ساحت  به  را  خود  ارادت 

کردند. بیان 
رییس  و  یونن  دانشگاه  استاد  یاجی ده، 
و رییس  پژوهشگاه جنوب و غرب آسیا 
مرکز ایران شناسی دانشگاه یونن نیز اظهار 
معرفی  استادان  ما  وظیفه مشترک  کرد: 
است.  ایران  نام  با  تاریخ  و  فرهنگ 
محدودیت های  درگیر  ما  امروز  اگرچه 
از  را  ما  مسأله  این  اما  کرونایی هستیم 
نداشته است. جی کی  انجام وظیفه دور 
یون، استاد دانشگاه جنوب غربی چونگ 
این  ایرانشناسی  مرکز  رئیس  و  چینگ 
دانشگاه هم گفت: هر مقدار درباره تاریخ 
می خوانم،  و  می نویسم  ایران  فرهنگ  و 
ارادتم بیشتر می شود زیرا آداب و رسوم 

است. اندیشه  و  تفکر  با  همراه  ایران 
نینگ  دانشگاه  استاد  فینگ،  وانگ 
شای آخرین سخنران این برنامه بود که 
گسترش  راه های  خصوص  در  را  نکاتی 

کرد. بیان  چین  در  ایران شناسی 

زریبار تشنه است و در حالی که 
هیچ رودخانه ای وارد این تاالب 
نمی شود، در طول شبانه روز با 
حجم 70 لیتر در ثانیه آب آن 
به منظور تامین آب فضای سبز 
شهرداری برداشت می شود

|پیام ما| کسی به داد زریبار نرسیده و حاال کم آبی به جانش افتاده. رئیس اداره حفاظت محیط زیست مریوان همین دیروز از احوال 
ناخوش این تاالب بین المللی گفته و آمار داده که حجم آب دریاچه نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 40 درصد کاهش یافته و این 
وضع در ربع قرن گذشته بی سابقه بوده است. درد زریبار یکی و دو تا نیست. کم سخاوتی آسمان یک طرف، برداشت آب از منابع دریاچه 
برای آبیاری فضای سبز یک طرف. از سوی دیگر عالوه بر اینکه حفر صدها حلقه چاه مجاز و غیرمجاز برای تامین آب بخش زراعت و باغ های 

حاشیه دریاچه، شیره دریاچه را می مکد، همین حاال فاضالب سه روستا به زریبار سرریز می شود.

محوطه

وزیر ارشاد: تالش است 
در سر فصل های مختلف 
برنامه های تحولی داشته 
باشد که یکی از این برنامه ها 
آماده کردن سندی تحولی در 
فرهنگ بود. به همین ترتیب 
در برنامه وزارت ارشاد سندی 
را به عنوان صنایع فرهنگی 
اضافه کردیم

طبق  اسالمی،  ارشاد  فرهنگ  وزیر  گفته  به 
سند تحول کشور در برنامه وزارتخانه سندی به 
عنوان صنایع فرهنگی اضافه شده و قرار است 
با همین عنوان تاسیس شود.به گزارش ایسنا، 
محمد مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی در آیین اختتامیه دومین دوره جایزه 
ملی طراحی بسته بندی در صنایع فرهنگی با 
اشاره به سند تحولی دولت جدید گفت: یکی 
از اولویت های اصلی ما در وزارتخانه توجه به 
با  باید  من  اعتقاد  به  است.  فرهنگی  صنایع 
استفاده از ظرفیت های جدید در این زمینه و با 
پیشرفت فناوری و پیوند آن با صنعت، حاصل 
کار را در اختیار فرهنگ قرار دهیم. در دولت 
جدید بیش از سی سند تحولی آماده کردیم. 
در واقع دولت در تالش است در سر فصل های 
باشد که  داشته  تحولی  برنامه های  مختلف 
یکی از این برنامه ها که من هم در آن نقش 
داشتم، آماده کردن سندی تحولی در فرهنگ 
ارشاد  وزارت  برنامه  در  ترتیب  به همین  بود. 
سندی را به عنوان صنایع فرهنگی اضافه کردیم. 
او افزود: حرکت دولت در این زمینه به جای 
بهره گیری  نوعی  به  باشد،  وزارتخانه ای  اینکه 
سیستمی است. در بحث صنایع فرهنگی قصد 
داریم سازمانی با همین عنوان تاسیس کنیم 
و توجه به اصل صنایع فرهنگی به عنوان یک 
دستور مهم در برنامه دولت قرار گرفته است. 
اسماعیلی گفت: یکی از وجوه صنایع فرهنگی 

توجه به صنایع بسته بندی است که یک فعل 
مهم فرهنگی و یک بستر خوب برای توسعه 
این صنعت است.در ادامه این مراسم حمیدرضا 
به  اشاره  با  دانشگاهی  جهاد  رئیس  طیبی،  
اهمیت صنایع فرهنگی گفت: همیشه وقتی 
صحبت از توسعه اقتصادی می شود، ذهن ها 
به سمت فوالد، مس و غیر می رود و وقتی 
می خواهیم به تقویت تولید کننده های داخلی 
بپردازیم، باید بگوییم چون این صنایع پیشرفته 
هستند و در این زمینه کشورها سال  ها زیادی 
است که کار کردند، تولیدکنندگان داخلی باید با 
رقابت با آنها وارد بازار شوند تا اجازه ورود به این 
صنایع را پیدا کنند. در حوزه فناوری های نرم 
و صنایع فرهنگی این امر برعکس است چرا 
که متعلق به نبوغ و خالقیت کشور ما است. 
آسان  زمینه  این  در  تجارت  توسعه  بنابراین 
تر می شود به همین دلیل جهاد دانشگاهی 
تاسیس پارک ملی علوم و فناوری را در دستور 
کار خود قرار داد.او افزود: آنچه که الزم است در 
کشور اتفاق بیفتد این است که صنایع فرهنگی 
باید در سبد مصرفی خانوار قرار گیرد تا بتوانیم 
در بحث صادرات پیشتاز باشیم. خوشبختانه 
با پیشرفت فناوری می توان در این زمینه به 
صنایع  در  رقابت  ایجاد  بازاریابی کرد.  راحتی 
فرهنگی و صنایع بسته بندی باید بیش از پیش 
صورت گیرد تا افراد و صاحبان ایده با اشتیاق 

بیشتری در این گونه جلسات شرکت کنند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:
سازمان صنایع فرهنگی تاسیس می شود

در »طرح جامع مدیریت 
زیست بومی« وظایف همه 

دستگاه های دولتی، غیردولتی و 
سازمان های مردم نهاد مشخص 

شده اما رئیس اداره محیط 
زیست مریوان می گوید بیشتر 
ادارات مرتبط، تمایلی به اجرای 

مسئولیت های خود ندارند

|  
رنا

 ای
 |



پیامک شما را دربـاره 

این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 5|   سال شانزدهم   |   شماره پیاپی ۲1۵0   | پنج شنبه  ۲0 آبان 1400  |4 چارسوق

بر اساس آخرین گزارش برنامه جهانی غذا در یک سال گذشته 3 میلیون نفر به تعداد گرسنگان در جهان اضافه 
شده  و 45 میلیون نفر در معرض قحطی هستند

پرتگاه قحطی
 مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا: درگیری، تغییرات آب و هوایی و همه گیری کرونا باعث افزایش شدید تعداد گرسنگان در جهان شده است 

| مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا |

  | دیوید بیزلی |
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سخنگوی کمیسیون انرژی 
مجلس خبر داد:

مهلت دو هفته ای کمیسیون 
انرژی به وزارت نیرو برای 

رفع ناترازی برق و گاز
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای 
رفع  برای  انرژی  اسالمی گفت: کمیسیون 
نیرو  وزارت  به  هفته  دو  و گاز  برق  ناترازی 
مهلت داد. به گزارش ایرنا، مصطفی نخعی 
انرژی  کمیسیون  شنبه  سه  روز  در  گفت: 
بررسی نحوه اجرای احکام قانون بودجه سال 
1400 کل کشور در حوزه تجدیدپذیر با حضور 
نماینده ای از سازمان برنامه و بودجه، معاون 
انرژی های  سازمان  مدیرعامل  و  نیرو  وزیر 
تجدیدپذیر و بهره وری برق ایران، نماینده ای 
پژوهش های  مرکز  و  محاسبات  دیوان  از 
مجلس و تعدادی از سرمایه گذاران در حوزه 
جلسه  این  در   شد.  بررسی  انرژی های  
سرمایه گذاران عالوه بر بیان دغدغه های خود، 
نسبت به ناهماهنگی های میان دستگاه های 
انتقاد  تجدیدپذیرها  از  حمایت  در  دولتی 
بودجه مکلف شد  و  برنامه  کردند. سازمان 
تامین اعتبارات الزم را برابر پیش بینی هایی 
اولویت  در  انجام شده  بودجه  قانون  در  که 
به عنوان  نیرو  وزارت  و  دهد  قرار  خود  کار 
با  مرتبط  موضوعات  دولت،  اجرایی  بازوی 
و حل وفصل کند. پیگیری  را  تجدیدپذیرها 

قانون  از  مفادی  اگرچه  گفت:  نخعی 
از  حمایت  به  مستقیما   1400 سال  بودجه 
تجدیدپذیرها اشاره کرده است اما با گذشت 
۸ ماه از سال هنوز برخی از این مفاد قانونی 
اجرایی نشده اند. برهمین اساس کمیسیون 
نسبت به اجرای دقیق آن تاکید کرد در غیر 
خود جهت  قانونی  اختیارات  از  این صورت 
استفاده  بودجه  و  برنامه  با سازمان  برخورد 

می کنیم.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با اشاره 
به ناترازی شدید برق و گاز در کشور، اجرای 
تجدیدپذیر  انرژی های  از  حمایت  قانون 
کمیسیون  گفت:  و  دانست  ضروری  را 
 ۲ صرفا  مهم  این  به  رسیدگی  برای  انرژی 
وزارت  و  بودجه  و  برنامه  سازمان  به  هفته 
نتوانند حمایت های  اگر  اما  نیرو مهلت داد 
بودجه  قانون  در  شده  پیش بینی  قانونی 
1400 را از سرمایه گذاران و بخش انرژی های 
انرژی  باشند، کمیسیون  داشته  تجدیدپذیر 
قانون  برابر   ۲34 ماده  اعمال  به  نسبت 

می کند. اقدام  مجلس  داخلی  آیین نامه 

نماینده تفت در مجلس:

تاب آوری استان یزد در 
آب شرب 24 ساعت است

مجلس  بهداشت  کمیسیون  رئیس  نایب 
با اشاره به مشکل آب شرب استان یزد و 
مردم آن، گفت: نزدیک به یک دهه است که 
مردم یزد با بحران کم آبی مواجه هستند. به 
گزارش ایسنا نماینده مردم تفت در مجلس 
با استناد به اصل 44 و 4۵ قانون اساسی 
مالکیت  تحت  آب رسانی  شبکه های  گفت: 
آب های  است.  دولت  اختیار  در  عمومی، 
عمومی،  ثروت های  و  انفال  جز  عمومی 
باید  که  است  اسالمی  حکومت  اختیار  در 
عمل  آنها  به  نسبت  عامه،  مصالح  طبق  بر 
این قاعده واضح و روشن  شود. متاسفانه 
حکومتی، سالها است در روز روشن نادیده 

می شود. گرفته 
نماینده مردم یزد در مجلس با بیان اینکه 
خطوط تأمین آب یزد مورد تعرض و تخریب 
قرار می گیرد، گفت: هرچند وقت یکبار آب 
شرب مردم منطقه قطع می شود و تاکنون 
4۶ بار شبکه آب رسانی مورد تعرض و تخریب 
خسارت  تومان  میلیاردها  و  گرفته  قرار 
مسئوالن  است.  شده  وارد  المال  بیت  به 
وزارت های کشور و نیرو باید تشکیل جلسه 
می دادند و صراحتا به مردم اعالم می کردند 
که این تعرض ها و تخریب ها، چه خسارت 
هنگفت و سرسام آوری بر بیت المال تحمیل 
کرده است. ای کاش این مسئوالن در چهار 
دولت اخیر به افکار عمومی پاسخ می دادند 
که چرا در مقابل این قانون شکنی ها دست 
اقدامی  هیچ  و  شده  دست گذاشته  روی 

است. نشده 
تخریب  پدیده  به  میبدی  میرمحمدی 
و  کرد  اشاره  استراتژیک  زیرساخت های 
آب که  انتقال  لوله  خط  تخریب  به  گفت: 
قانون مجازات های سنگینی برای آن در نظر 
گرفته است، توجه نشده و تشنگی مردم یزد 
استان  تاب آوری  است.  نادیده گرفته شده 
یزد در بحث آب شرب تنها ۲4 ساعت است. 
آب  مصرف  انتقالی  آب  صددرصد  حدود 
شرب برای مردم دارد. حدود ۶00 روستای 
استان یزد با تانکر آب رسانی می شوند و آب 
شرب برخی شهرستان ها را به صورت دبه ای 
تامین می کنند و حدود ۲0 روستا طی این 
سال ها به خاطر خشکسالی خالی از سکنه 

شده که نیاز به توجه دارد.

کرد  اعالم  از  خود  اخیر  گزارش  در  فائو 
بالغ بر 41 میلیون انسان با ناامنی غذایی 
نیاز  و شرایط اضطراری روبه رو هستند و 
زندگی  حفظ  برای  فوری  کمک های  به 
جهانی  برنامه  اخیر  گزارش  دارند.  خود، 
خبر  شرایط  بودن  وخیم تر  از  اما  غذا 
اعالم  اینکه  ضمن  گزارش  این  می دهد. 
کرده 4۵ میلیون نفر در دنیا برای تامین 
غذا با مشکالت جدی روبه رو هستند، در 
مورد شرایط موجود در افغانستان هشدار 

است. داده 

افغانستان در  انسانی  فاجعه 
در  که  حوادثی  پی  در  افغانستان 
به  است،  گذرانده  سر  از  اخیر  ماه  چند 
با فاجعه ای  تعبیر گزارش های بین المللی 
انسانی روبه رو است. فاجعه ای که چندی 
پرداختند  از آن  به بخشی  پیش رسانه ها 
خانواده های  در  فرزندان  فروش  آن  و 
کمپ  از  فرانسه  خبرگزاری  بود.  افغان 
بود که  افغانستانی گزارش کرده  آوارگان 
خود  خردسال  فرزندان  افغانستانی ها 
به  اندک که  مبالغی  دریافت  قبال  در  را 
می شود،  پرداخته  آنها  به  اقساط  صورت 
وضعیت  مورد  در  هشدار  می فروشند. 
از ماه ها پیش از سوی  وخیم افغانستان 
بر اساس  نهادهای بین المللی اعالم شد. 
میلیون   ۲۲ بر  بالغ  ملل  سازمان  برآورد 
با  زمستان  آستانه  در  افغانستان  در  نفر 

بر  بالغ  هستند.  روبه رو  شدید  گرسنگی 
سرزمین  این  در  مردم  از  نفر  میلیون   ۸
جهانی  برنامه  دارند.  اضطراری  شرایط 
اعالم  گذشته  اکتبر  ملل  سازمان  غذای 
بدترین  است  ممکن  افغانستان  کرد 
کند.  تجربه  را  جهان  بشری  بحران 
منتشر  بین المللی  نهاد  این  که  گزارشی 
که  صورتی  در  می داد  نشان  کرده، 
اقدامی جدی در این زمینه صورت نگیرد 
به  از جمله کودکان  افغانستانی  میلیون ها 
 دلیل فقر و گرسنگی جان خود را از دست 
خواهند داد. برنامه جهانی غذا در گزارش 
برآورد کرده است که رسیدگی  اخیر خود 
 ۲۲0 ماهانه،  افغانستان  در  نیازمندان  به 
حضور  دارد.  بر  در  هزینه  دالر  میلیون 
موجود  بحران های  افغانستان  در  طالبان 
در  حاال  و  تشدید کرده   را  این کشور  در 
آستانه زمستان مردم را در پرتگاه قحطی 
قرار داده است. خانواده ها مجبور شده اند 
به ازدواج کودکانشان تن بدهند یا آنها را 
به مدرسه منع کنند، گزارش های  از رفتن 
خانواده هایی  از  افغانستان  از  رسانه ها 
ناامید کننده  تالشی  در  که  دارد  حکایت 
فروش  به  مجبور  ماندن،  زنده  برای 

شده اند. خود  فرزندان 

یمن بحران  تشدید 
در یمن هم تداوم درگیری ها موجب 
اساس  بر  و  بحرانی تر شدن شرایط شده 

کارشناسان  رسمی  گزارش های  اعالم 
سازمان ملل متحد هشدار داده اند در پی 
پاندمی کرونا، سال ۲0۲0 بدترین سال از 
است.  شده  سپری  یمن  در  قحطی  نظر 

در حال حاضر میلیون ها نفر در این کشور 
گرسنگی  معرض  در  جنگ زده  و  فقیر 
هستند و برای تامین نیازهای اولیه خود 
مواد  شدن  گران  دارند.  جدی  بحرانی 
این  در  جنگ  سال های  طول  در  غذایی 
نسبت  نگرانی  دالیل  مهم ترین  از  کشور 
فائو  است.  یمن  در  انسانی  فجایع  به 
از  غذایی  مواد  هزینه  است  کرده  اعالم 
درصد   40 یمن  در  تاکنون  گذشته  سال 
است که  حالی  در  این  و  یافته  افزایش 
از  کلی  طور  به  دیگر،  غذایی  مواد  هزینه 
شده  برابر  سه  این کشور  در  جنگ  زمان 

است. 
بالغ  ملل  سازمان  اعالم  اساس  بر 
از  پیش  تا  یمن  جمعیت  از  نیمی  بر 
دوستانه  انسان  خدمات  از  کرونا  شیوع 
استفاده  غذا  تامین  برای  بین المللی 
خدمات  این  ارائه  توقف  اما  می کردند. 
در پی پاندمی کرونا وضعیت گرسنگی در 

است.   کرده  تشدید  را  یمن 
1۶.۲ میلیون نفر در یمن در حال حاضر با 
گرسنگی حاد روبه رو هستند و ۵ میلیون 
بر  عالوه  دارند.  اضطراری  وضعیت  نفر 
پول  ارزش  کاهش  جاری،  درگیری های 

یمن و افزایش قیمت مواد غذایی باعث 
این  از  پیش  که  یمنی هایی  تا  شده 
نتوانند  نبودند،  حاد  فقر  درگیر  چندان 
برنامه  کنند.  تهیه  را  اولیه  غذایی  مواد 
جهانی غذا کمک های غذایی اضطراری را 
پول  یا  غذایی، کوپن  جیره  صورت  به   -
مردم  از  نفر  میلیون   13 حدود  به   – نقد 

می دهد. ارائه  این کشور 
درگیر  سال هاست  که  هم  سوریه  در 
بر  است.  بحرانی  وضعیت  است،  جنگ 
حدود  غذا  جهانی  برنامه  آمار  اساس 
نمی دانند  سوریه  در  نفر  میلیون   1۲.4
خواهد  کجا  از  آنها  بعدی  غذایی  وعده 
غذایی  ناامنی  از  سطحی  در  آنها  آمد. 
قرار دارند که باالتر از هر زمان دیگری در 
است.  اخیر  دهه  یک  درگیری های  طول 
جمعیت،  گسترده  مهاجرت  درگیری، 
پول  ارزش  کاهش  مالی،  بحران  تبعات 
دلیل  به  بیکاری  افزایش  و  سوریه  ملی 
اقتصادی  رکود  به  همگی  کرونا  پاندمی 

کرده اند.  کمک  سوریه 

قحطی و  اقلیمی  تغییرات 
منتشر  گزارش  آخرین  اساس  بر 
مواد  قیمت  فائو  شاخص  از سوی  شده 
حد  باالترین  به  اخیر  ماه  یک  در  غذایی 

رسید.  سال گذشته  ده  در  خود 
است  این  نشان دهنده  تنها  نه  آمار  این 
میلیون ها  برای  غذا  به  دسترسی  که 

غیرممکن  هستند  فقر  درگیر  که  نفر 
هست  نیز  موضوع  این  بیانگر  می شود، 
جهانی  بازارهای  در  غذا  تهیه  هزینه  که 
است.   کرده  پیدا  چشمگیری  افزایش 
سوخت  افزایش کم سابقه  این،  بر  عالوه 
برای  را  نگرانی ها  مختلف  کشورهای  در 
از کشورها  بسیاری  در  رو  پیش  زمستان 
قیمت   افزایش  است.  داده  افزایش 
سوخت و باال رفتن هزینه های حمل و نقل 
منجر به وارد شدن فشار بیشتر بر قیمت 

می شود. غذایی  مواد 
منتشر  الجزیره  در  اخیرا  گزارشی که  در 
جهانی  برنامه  به گزارش  استناد  با  شده 
در  وضعیت  بودن  بحرانی  بر  عالوه  غذا 
در  نفر  میلیون   ۲4 درگیری  و  افغانستان 
این کشور با گرسنگی حاد، در کشورهایی 
وخیم  وضعیت  هم  یمن  و  سوریه  مانند 
که  کشورهایی  اما  است.  شده  گزارش 
سالهاست با فقر مزمن درگیر هستند هم 
با تشدید ناامنی غذایی در دنیا، وضعیت 

پیدا کرده اند.  وخیم تری  مراتب  به 
اساس  بر  است  اعالم کرده  این گزارش 
 4 از  بیش  اتیوپی  در  پیش بینی ها 
گرسنگی  با  کشور  این  در  نفر  میلیون 
آنها  از  نیمی  که  می شوند  مواجه  حاد 
قرار  آن  از  بدتر  یا  اضطراری  وضعیت  در 
دارند. با تشدید درگیری ها در این کشور 
طرز  به  وضعیت  این  که  می رود  انتظار 
چشمگیری وخیم تر شود و این آمار تا 7 

کند. پیدا  افزایش  نفر  میلیون 
خشکسالی  با  که  ماداگاسکار  جنوب  در 
شدید درگیر است، قحطی به وجود آمده 
و  است  اقلیمی  تغییرات  از  متاثر  بیشتر 
گرسنگی شدید، بیش از 1.3 میلیون نفر 
نیمی  است، که  داده  قرار  تاثیر  تحت  را 
قرار  بدتر  یا  آنها در وضعیت اضطراری  از 
دارند. بررسی ها در مورد وضعیت برداشت 
می دهد،  نشان  کشور  این  در  محصول 
ناامید کننده  آنقدر  محصوالت  وضعیت 
حیات  ادامه  برای  خانواده ها  که  بوده 
خود به خوردن ملخ و برگ های وحشی و 
تغذیه  برای  برگ های کاکتوس که عمدتا 
احشام مورد استفاده بود، روی آورده اند.
واسطه  به  که  کشورهایی  از  دیگر  یکی 
تغییرات اقلیمی، فقر در آن تشدید شده 

است.  سودان 
غذا  جهانی  برنامه  گزارش  اساس  بر 
از  وخیم تر  وضعیت  جنوبی،  سودان  در 
را  روستاها  تمام  سیل  است.  شده  قبل 
با  شدت  به  نفر  میلیون   7.۲ و  بلعیده 
از  بیش  هستند.  روبه رو  غذایی  ناامنی 
1.4 میلیون نفر از جمعیت این کشور در 
از  بیش  و  دارند  قرار  اضطراری  وضعیت 
با سطوح فاجعه بار  گرسنگی  نفر  صدهزار 

هستند. روبه رو 
اجرایی  مدیر  بیسلی،  دیوید  گفته  به 
در  گرسنگی  بحران  غذا،  جهانی  برنامه 
جهان ده ها میلیون نفر را به ورطه نابودی 
تغییرات  درگیری ها،  کشاند.  خواهد 
در  مهمی  نقش  پاندمی کرونا  و  اقلیمی 
تشدید و افزایش آمار گرسنگان در جهان 

است. داشته 
از  بیش  می دهد  نشان  اخیر  بررسی ها   
آستانه  در  دنیا  مردم  از  نفر  میلیون   4۵
او  دارند«  قرار  گرسنگی  از  ناشی  مرگ 
سوخت،  بهای  افزایش  است  اعالم کرده 
مواد غذایی و گرانی کود شیمیایی امنیت 
عوامل  و  انداخته  خطر  به  را  دنیا  غذایی 
کشورهایی  در  بحران گرسنگی  در  دخیل 
را  سوریه  و  یمن  و  افغانستان  نظیر 

است.   کرده  تشدید 

کار،  وزارت  راهبردی  اطالعات  و  آمار  مرکز 
اقالم  قیمت  متوسط  روند  بررسی  گزارش 
خوراکی منتخب در مناطق شهری را منتشر 
اقالم  قیمت  گزارش،  این  اساس  بر  کرد. 
خوراکی منتخب در مقایسه با روند تغییرات 
بحرانی  و  هشدار  مطلوب،  حدود  با  آن 
مقایسه  است.  شده  داده  نشان  را  قیمت ها 
جاری  ماه  در  خوراکی  اقالم  قیمت  متوسط 
از  قلم   4 در  می دهد که  نشان  قبل  ماه  با 
10 درصد  از  کاالهای منتخب تغییرات بیش 

است. بوده 
تغییرات  روند  بررسی  جهت  گزارش  این 
مطلوب،  حد  سه  از  خوراکی  اقالم  قیمت 
که  است.  کرده  استفاده  بحرانی  و  هشدار 
قیمت  از  مطلوب، حدی  آن، حد  اساس  بر 
شرایط  به  باتوجه   که  است  منتخب  کاالی 
برای  آن  اطراف  در  قیمت  نوسانات  کشور، 
و  می رسد  نظر  به  قابل قبول  مصرف کننده 
به  منجر  محدوده  این  در  قیمت ها  کنترل 
اساس  بر  حد  این  می شود.  تورم  کاهش 
برای  درصد  یک  حداکثر  ماهانه  افزایش 
نظر گرفته شده است که  در  کاال  قیمت هر 
خواهد  درصد   1۲ یک ساله  دوره  یک  برای 

بود.
منتخب  قیمت کاالی  از  حدی  هشدار،  حد 
مطلوب  حد  از  قیمت  نوسانات  که  است 

منجر  ادامه  صورت  در  و  است  شده  خارج 
به افزایش تورم می شود. این حد بر اساس 
برای  درصد   1.۵ حداکثر  ماهانه  افزایش 
نظر گرفته شده است که  در  کاال  قیمت هر 
خواهد  درصد   1۸ یک ساله  دوره  یک  برای 
بیانگر  حد،  این  از  قیمت ها  عبور  بود. 
کنترل  برای  خاص  برنامه ریزی  ضرورت 
این  در  بحرانی  حد  از  منظور  قیمت هاست. 
گزارش حدی از قیمت کاالی منتخب است 
کنترل  از  اقالم  قیمت  می دهد  نشان  که 
ایجاد  به  امر منجر  این  خارج شده است و 
اساس  بر  حد  این  می شود.  جهشی  تورم 
افزایش ماهانه حداکثر ۲ درصد برای قیمت 

برای  است که  شده  گرفته  نظر  در  کاال  هر 
بود.  خواهد  درصد   ۲4 یک ساله  دوره  یک 
و  سریع  تصمیمات  اتخاذ  شرایط  این  در 
اقدام عاجل و حتی مداخله مستقیم در بازار 
برای کاهش قیمت ها ضروری است. بررسی 
با  مقایسه  در  منتخب  اقالم  قیمت  نمودار 
مطلوب، هشدار  با حدود  آن  تغییرات  روند 
و بحرانی قیمت ها نشان می دهد در مهرماه 
1400، متوسط قیمت حدود 79 درصد اقالم 
قرار  قیمت ها  بحرانی  حد  از  فراتر  منتخب 
امتداد  اقالم  این  بیشتر  در خصوص  دارند. 
این  قیمت  مجدد  افزایش  و  صعودی  روند 

نیست. انتظار  از  دور  کاالها 

گزارش مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت کار نشان داد:

قیمت ۷9 درصد از اقالم خوراکی فراتر از حد بحرانی

تولید و تجارت

مساحت کانون های بحرانی 
بیابان بر اثر خشکسالی 
و تغییر اقلیم ۵۵ درصد 

افزایش یافته است. مناطق 
تحت تاثیر فرسایش بادی 
نیز طی یک بازه ۸ ساله در 

استان ۶۸ درصد رشد داشته 
است

مدیرکل منابع طبیعی خراسان جنوبی مطرح کرد:

رشد 55 درصدی کانون های بحرانی بیابان
حاکم  و  طبیعت  نظم  خوردن  هم  به 
بر  خشکسالی  دهه  دو  از  بیش  شدن 
تهدید  جنوبی  خراسان  کویری  پهنه 
روی  پیش  را  بیابان ها  پیشروی 

است. داده  قرار  استان 
برای  گذشته  سال های  در  هرچند   
حفظ  منظور  به  و  بیابان زایی  با  مقابله 
را  بسیاری  اقدامات  گیاهی  پوشش 
چشمگیر  کاهش  اما  بودیم  شاهد 
پهنه  بارندگی ها که فقر پوشش گیاهی 
کنار  دارد در  را در پی  خراسان جنوبی 
پیشروی  سبب   … و  خاک  فرسایش 
گزارش  به  می شود.  بیابانی  پهنه های 
منابع  مدیرکل  نصرآبادی  علیرضا  مهر 
از  یکی  جنوبی گفت:  خراسان  طبیعی 
گرمایش  اقلیم،  تغییر  جهانی  مسائل 
بارش،  رژیم  تغییر  آن  تبع  به  و  زمین 
از  ناشی  فرسایش  و  سیالب ها  بروز 

است.  گیاهی  پوشش  فقر 
شمالی  درجه   30 عرض  در  ما  کشور 
شده  واقع  بیابانی  خشک  کمربند  در 
و استان خراسان جنوبی بین دو کویر 
بادهای  سویی  از  و  بزرگ گرفتار شده 
این  با  دارد.  را هم  روزه سیستان   1۲0
بارش  کمبود  و  خشکسالی  شرایط 
آن  اثرات  و  بوده  استان  غالب  شرایط 

در بازه حدود ۲0 ساله در کنار برداشت 
تغییرات  و  آب  منابع  از  بی رویه 
تشدید  سبب  اراضی  کاربری  نادرست 
افت  روند  این  حاصل  است.  شده  آن 
کاهش  زیرزمینی،  آب های  سطح 
و  زمین  نشست  آبی،  منابع  کیفیت 
سفره ها  مفید  آبگیری  حجم  کاهش 
شیمیایی  و  فیزیکی  فقر  همچنین  و 
پدیده ها  این  تلفیق  است.  خاک شده 
عرصه های  و گسترش  خاک  زوال  نیز 

می شوند. سبب  را  بیابانی 
افزایش  خطر  گفت:  نصرآبادی 
کنون  تا  پیش  سال ها  از  بیابان ها 
که  می کند  تهدید  را  جنوبی  خراسان 
بیابان زدایی  طرح های  راستا  این  در 

نیست.  کافی  اما  شده  اجرایی 
بیابانی  استان  دومین  جنوبی  خراسان 
کانون های  مساحت  است،  کشور 
و  خشکسالی  اثر  بر  بیابان  بحرانی 
یافته  افزایش  درصد   ۵۵ اقلیم  تغییر 
فرسایش  تاثیر  تحت  مناطق  است. 
در  ساله   ۸ بازه  یک  طی  نیز  بادی 
است.  داشته  رشد  درصد   ۶۸ استان 
را  بیابان زایی  با  امسال عملیات مبارزه 
اجرا  حال  در  هکتار  هزار   ۲۲ در سطح 

داریم.

45 میلیون نفر در 43 کشور جهان در آستانه قحطی کامل هستند. آمار برنامه جهانی غذا این را می گوید و درباره وضعیت افغانستان 
و یمن به طور ویژه هشدار می دهد و اعالم میکند افغانستان در شش ماه آینده تبدیل به یک جهنم می شود. گزارش اخیر برنامه جهانی 
غذا نشان می دهد بسیاری از مردم این کشورها تن به اقداماتی برای نجات از گرسنگی حاد و قحطی داده اند که فروش فرزندان از جمله 
آنهاست. این گزارش همچنین اعالم کرده است که در یک سال گذشته 3 میلیون نفر به آمار گرسنگان جهان اضافه شده است. برنامه 

جهانی غذایی می گوید کنترل و جلوگیری از بروز قحطی در سطح جهان در حال حاضر به ۷ میلیارد دالر بودجه نیاز دارد. 

هزینه های سوخت و قیمت 
مواد غذایی افزایش یافته، 
کود شیمیایی گران تر شده 

است، و همه این ها منجر به 
بحران های جدیدی در مناطقی 
مثل افغانستان شده، از طرفی 
شرایط اضطراری بلند مدت در 
کشورهایی مثل یمن و سوریه 
این بحران را تشدید کرده است

خانواده ها مجبور شده اند به 
ازدواج کودکانشان تن بدهند 
یا آنها را از رفتن به مدرسه 

منع کنند، گزارش های رسانه ها 
از افغانستان از خانواده هایی 

حکایت دارد که در تالشی 
ناامیدکننده برای زنده ماندن، 

مجبور به فروش فرزندان خود 
شده اند
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از جمله عرصه های تخلف آمیز یقه سفیدان 
عموم  زندگی  بر  توجهی  قابل  تأثیرات  که 
با  مرتبط  فساد  و  تخلفات  دارد،  شهروندان 
مرتبط  نهادهای  در  کارشناسان  و  مدیران 
است.  شهرداری  نظیر  شهر  مدیریت  با 
مرتبط(  قانون  اساس  )بر  شهرداری ها 
برنامه ریزی،  مختلف  مسئولیت های  دارای 
حوزه هایی  در  کنترلی  و  نظارتی  اجرایی، 
نظیر معماری، محیط زیست، حمل و نقل، 
همین  به  و  هستند  شهرسازی  و  ایمنی 
بر  تعیین کننده  شدت  به  تأثیری  سبب 
دارند.  شهر  توسعه دهنده  و  سازنده  عوامل 
نشان  تهران  شهرداری  در  گذشته  تجارب 
عرصه  در  فسادخیزی  قابلیت  دهنده 
غالمرضا  کمااینکه  است.  شهری  مدیریت 
از  پیش  تهران  شهردار  آخرین  نیک پی 
 13۵۸ سال  در  اسالمی،  انقالب  پیروزی 
محاکمه و با اتهامات اخذ رشوه قابل توجه 
فراوان،  مالی  فساد  مسئولیت،  حین  در 
اشخاص  به  دولتی  مناقصه های  واگذاری 
جامع  طرح  تغییر  شخصی،  منافع  برای  
دهه  در  شد.  اعدام  و  محاکمه  و...  تهران 
70 نیز غالمحسین کرباسچی به فساد مالی 
همچنین  شد.  محکوم  تهران  شهرداری  در 
وزارت  و  وقت  شهرسازی  و  مسکن  وزارت 
کشور در اواسط دهه 70 از شهرداری تهران 
در  غیرقانونی  اقدامات  و  تخلفات  بخاطر 

فروشی-  تراکم  ویژه  –به  شهرسازی  حوزه 
 .)13۸9 )خیرالدین،  کردند  شکایت 

پنجم؛  دوره  در  تهران  شهر  اسالمی  شورای 
 1400 سال  تیر  در  تخلفات  با  مقابله  برای 
و  کارشناسی  جلسات  ماه ها  از  پس  و 
تحت  مصوبه ای   ،... و  حقوقی  بررسی های 
گزارشگران  از  صیانت  و  »حمایت  عنوان 
صادر  تهران«  شهرداری  در  فساد  و  تخلف 

کرد. 
نظر  از  شهرداری ها  می رسد  نظر  به  اما 
مقررشده  ضوابط  و  احکام  نکردن  رعایت 
بیانی  به  یا  شهری  توسعه  طرح های  در 
دیگر؛ تخلف در حوزه شهرسازی و معماری، 
حوزه های کاری  سایر  در  عملکرد  به  نسبت 
توسعه  روند  بر  بیشتری  تأثیر  شهرداری، 
قانون،  اساس  بر  زیرا  دارند.  شهرها  پایدار 
طرح  از  است  عبارت  شهر  جامع  »طرح 
بلندمدتی که در آن نحوه استفاده از اراضی 
مسکونی،  حوزه های  به  مربوط  منطقه بندی 
و  کشاورزی  و  اداری  بازرگانی،  صنعتی، 
شهری  تسهیالت  و  تجهیزات  و  تأسیسات 
و نیازمندی های عمومی شهری، خطوط کلی 
ارتباطی و محل مراکز انتهای خط )پایانه( و 
بنادر و سطح الزم برای ایجاد  فرودگاه ها و 
عمومی  تسهیالت  و  تجهیزات  و  تاسیسات 
اولویت های  و  بهسازی  نوسازی،  مناطق 
و  ضوابط  و  می شود  تعیین  آنها  به  مربوط 

گفته  پیش  موارد  کلیه  به  مربوط  مقررات 
و  بنا  حفظ  به  مربوط  ضوابط  همچنین  و 
و  تهیه  طبیعی،  مناظر  و  تاریخی  نماهای 
بر حسب  تنظیم می شود. طرح جامع شهر 
بود«  خواهد  تجدیدنظر  قابل  ضرورت، 
ایران،  معماری  و  شهرسازی  )شورایعالی 
139۸(. براساس این تعریف قانونی، طرح 
سند  اصلی ترین  به عنوان  شهری  جامع 
گرفته  درنظر  شهر  فضایی-کالبدی  توسعه 
شده و در نتیجه تخلفات و فساد در بخش 
شهرسازی می تواند زمینه ساز انحراف مسیر 
از چشم انداز موردنظر  رشد و مدیریت شهر 
این  در  باشد.  شهر  آن  جامع  طرح  در 
سراغ  به  مصداق،  یک  به عنوان  و  خصوص 

می رویم. تهران  شهرداری   ۲۲ منطقه 
به  شمسی   70 دهه  از  تهران   ۲۲ منطقه 
محدوده شهر الحاق و در طرح ساختاری-
)مصوب  تهران  شهر  )جامع(  راهبردی 
فعالیت های  قطب  به عنوان   )13۸۶ سال 
و  دانش محور  ماهیت  با  فرامنطقه ای 
قرار  توجه  مورد  تهران  شهر  در  فراغت محور 
مدیریت  سال های گذشته،  اما طی  گرفت. 
برای  متفاوت  روندی  تهران  اسبق  شهری 
اینکه  جمله  از  کرده.  لحاظ  منطقه  این 
مسکن  تعاونی های  به  آشکار،  تخلفی  طی 
نهادهای دولتی و حاکمیتی که مالک بخش 
قابل توجهی از اراضی منطقه ۲۲ شده بودند 

کاربری  پهنه  در  عمدتا  ایشان  امالک  و 
اجازه  داشت،  قرار   )Mixed use( مختلط 
داده شد با سوءاستفاده از ابهام طرح جامع 
تعریف  درباره  تهران  شهر  تفصیلی  طرح  و 
دقیِق اختالط فعالیت ها در این پهنه، نسبت 
نمایند.  اقدام  برج های مسکونی  به ساخت 
در واقع، بر اساس طرح ساختاری-راهبردی 
)جامع( شهر تهران ظرفیت جمعیت پذیری 
)سال  طرح  زمانی  افق  در  نفر  هزار   47۵
بود که  لحاظ شده   ۲۲ منطقه  برای   )140۵
تفصیلی  طرح  مشاور  مهندسان  مطالعات 
براساس  می دهد  نشان   ۲۲ منطقه  ویژه 
توافقات صورت گرفته میان مدیریت اسبق 
پروانه های  نیز  و  شده  یاد  تعاونی های  با 
ظرفیت   ،139۶ سال  پایان  تا  شده  صادر 
جمعیت پذیری 47۵ هزار نفری در سال 9۶ 
است  معنی  بدان  این  است.  شده  محقق 
که از سال 139۶ تا سال 140۵ ، شهرداری 
تهران نباید در این منطقه ظرفیت سکونتی 
جدید ایجاد کند زیرا مدیریت شهری اسبق، 
به نوعی ظرفیت های سکونتی این منطقه را 

است. استفاده کرده  قبل  از 
از سوی دیگر، بررسی های مهندسان مشاور 
منطقه  زیستی  محیط  وضعیت  با  رابطه  در 
مدیریت  تصمیم های  که  می دهد  نشان 
شهری اسبق تهران، در منطقه ۲۲ شهرداری 
تهران )به ویژه بین سال های 13۸4 تا 9۶( 
سبب شده فضاهای سبز و باز منطقه تحت 
قرار گرفته و  بارگذاری گسترده ساختمانی 
نتیجه آن افزایش متوسط دما منطقه طی 
سال های گذشته و گسترش جزایر حرارتی 

است.
برای  ترافیکی  مدلسازی های  همچنین   
صورت  در  است  آن  از  حاکی   1404 سال 
پروانه های  و  توافقات  کلیه  شدن  ساخته 
منطقه،  این  در  شده  صادر  ساختمانی 
 ۲1( منطقه  این  در  طرح  سرعت  متوسط 
سرعت  متوسط  از  ساعت(  بر  کیلومتر 
طرح کل تهران )۲۶/3 کیلومتر بر ساعت( 
موضوع  این  اینکه  جالب تر  می شود.  کمتر 
تهران  شهرداری   ۵ منطقه  ترافیک  به 
وضعیت  از  منطقه  این  و  زده  آسیب  نیز 
عالوه  می شود.  متاثر   ۲۲ منطقه  نابسامان 
از جمله سایر مسائل  موارد گفته شده،  بر 
کالن شهر  حتی  و   ۲۲ منطقه  مشکالت  و 
تهران ناشی از تخلفات صورت گرفته توسط 
مدیریت شهری اسبق در سال های گذشته، 

اشاره کرد: زیر  موارد  به  می توان 
*سازمان فضایی منطقه و ضعف ارتباطات 
وابستگی  و  منطقه  مختلف  محالت  درونی 
نکرده  پیدا  شکل گیری  بزرگراهی  شبکه  به 

است. 
مقیاس  در  سکونت  پشتیبان  *خدمات 

دارد.  کمبود  ناحیه ای  و  محله ا ی 
ساختمانی  و  جمعیتی  باالی  *تراکم 
ساخت  دلیل  به  منطقه  نقاط  بعضی  در 

متعدد مسکونی  برج های 
به  شهری  بی دفاع  فضاهای  ایجاد  *باعث 
ویژه در ساعت های پایانی روز و شب شده 

است. 
به  تهران  شهر  غربی  غالب  باد  مسیر  *در 
منطقه  در  بلندمرتبه  ساختمان های  واسطه 

است.  شده  ایجاد  اختالل 
یکی از نکات قابل توجه در رابطه با اتفاقات 
این  اینکه   ۲۲ منطقه  در  شده  حادث 
ساختاری- طرح  از  متعدد  انحراف های 

راهبردی )جامع( شهر تهران یا ترک فعل ها 
فرادستی  طرح  احکام  اجرای  با  رابطه  در 
قانونی  بسترهای  قالب  در  ظاهر  در  مذکور، 
و  دلیل  همین  به  است.  افتاده  اتفاق 

اصالح  و  تخلفات  این  از  جلوگیری  برای 
منطقه،  این  برنامه ریزی  و  مدیریت  روند 
ایران در  شورای عالی شهرسازی و معماری 
تفصیلی  طرح  که  کرده  مقرر   1393 سال 
طرح  این  شده که  تهیه  منطقه  برای  ویژه 
توسط مهندسان مشاور پارت تهیه و در سال 
139۸ به تصویب شورای اسالمی شهر تهران 

رسید. شورای عالی  و 

چه باید کرد؟
مدیریت  نحوه  در  گسترده  تخلفات 
شهری  مدیریت  تخطی  و   ۲۲ منطقه 
طرح  احکام  و  چشم انداز  از  تهران  اسبق 
تهران،  شهر  )جامع(  ساختاری-راهبردی 
برای  مشکالتی  و  مسائل  بروز  سبب 
است  شده  منطقه  این  و  تهران  کالنشهر 
می شود.  تشدید  آینده  در  مسائل  این  که 
صورت  به  نوشتار  این  در  مصداق که  این 
می دهد  نشان  شد  پرداخته  بدان  اجمالی 
در  )عمدتا  شهرداری ها  در  تخلفات  که 
توسعه  می تواند  چگونه  شهرسازی(  عرصه 
پایدار شهری را دچار چالش کرده و کیفیت 
اصلی ترین  عنوان  به  را  شهروندان  زندگی 
تنزل  شهرها  در  ذی نفوذ  و  ذی نفع  گروه 
باید موضوع  نظر می رسد  به  بنابراین  دهد. 
به صورت خاص  فساد در مدیریت شهری 
بدون هیچ گونه مالحظه و سیاسی کاری،  و 
مورد توجه نهادهای نظارتی قرار گرفته و از 
این تخلفات در آینده پیشگیری شود. زیرا 
شهرسازی  تخلفات  اینگونه  عمده  بخش 
شهر  مختلف  مدیریتی  دوره های  در  که 
بخش  تخریب  سبب  شده  حادث  تهران 
سرمایه  )به عنوان  شهری  اراضی  عمده 
اصلی شهر( شده است. در نتیجه، جبرانی 
یا  نداشته  وجود  تخلفات  گونه  این  برای 
هنگفتی  هزینه  دارای  وجود،  صورت  در 
هزینه؛  این  است.  شهروندان  و  شهر  برای 
شویم  متوجه  که  می شود  بیشتر  زمانی 
شهرها  در  اراضی  از  توجهی  قابل  بخش 
در  مدیران  فساد  و  تخلفات  واسطه  به 
باغ ها  می گیرد،  قرار  معرض ساخت وسازها 
می تواند  است که  باز  و  سبز  عرصه های  و 
طبیعی  زیست  محیط  بر  شگرف  تاثیری 
داشته  شهروندان  زندگی  کیفیت  و  شهر 

باشد. 
*منابع 

زمین  تحلیل   ،)1389( رضا  خیرالدین، 
در  تهران  شهری  مدیریت  اقدامات  مرجع 
یکپارچگی  سوی  به  1386-13۷2؛  دوره 
نشریه  فضایی؟،  شکاف  تشدید  یا  شهری 
شماره  شهرسازی،  و  معماری  زیبا  هنرهای 

.۷1-82 صص.   ،42
معماری  و  شهرسازی  شورای عالی  دبیرخانه 
مقررات  ضوابط،  مجموعه   ،)1396( ایران 
شهرسازی  شورای عالی  موردی  مصوبات  و 
و  راه  وزارت  تهران:  ایران،  معماری  و 

زی. شهرسا

الحاق  طرح  کلیات  با  مجلس  نمایندگان 
تشکیالت،  قانون   ۶3 ماده  به  تبصره  یک 
اسالمی  شوراهای  انتخابات  و  وظایف 

کردند. موافقت  کشور 
مجلس  نمایندگان  ایسنا،  گزارش  به 
گزارش  مجلس  دیروز  علنی  جلسه  در 
در  شوراها  و  داخلی کشور  امور  کمیسیون 
ماده  به  تبصره  یک  الحاق  طرح  خصوص 
انتخابات  و   وظایف  تشکیالت،  قانون   ۶3
انتخاب  و  کشور  اسالمی  شوراهای 
نهایت  در  و  کرده  بررسی  را  شهرداران 
کلیات این طرح را با 13۸ رای به تصویب 

. ند ند رسا
امور  کمیسیون  رئیس  جوکار  محمد صالح 
کلیات  از  دفاع  در  شوراها  و  داخلی کشور 
این طرح بیان کرد: این جا مجلس است 
برای  باید  است  مذاکره  و  محل گفتگو  و 
از موارد قانون استناد داشته  سخنان خود 
باشیم نه اینکه به دنبال خواسته برخی از 
از  موافقت  یا  مخالفت  به  بخواهیم  افراد 
نماینده ملت هستیم  ما  بپردازیم.  طرح ها 
آنها  حقوق  از  تا  رای گرفته ایم  مردم  از  و 
دفاع کنیم. نه اینکه از افرادی که صالحیت 
برای ورود به شوراها ندارند بخواهیم دفاع 

باشیم. داشته 
بر  نظارت  هیات  گفت:  ادامه  در  او 
انتخابات شوراها از سطوح مختلف بخش، 
افراد  صالحیت  مرکز  و  استان  شهرستان، 

را بررسی می کنند و  به شوراها  برای ورود 
براساس قانون اگر فردی اعتراضی به رای 
شکایت  باشد  داشته  استان  نظارت  هیات 
قرار  رسیدگی  مورد  و  مطرح کرده  را  خود 
رای  قانون   ۶3 ماده  براساس  و  می گیرد 
قطعی  مجدد  رسیدگی  از  پس  صادره 
زیر  را  قانون  تا  داریم  اصرار  ما  چرا  است 
بر  نیز  الحاقی  تبصره  این  در  بگذاریم.  پا 
چرا  است  شده  تاکید  قانونی  اصل  این 
وقت  نظارت  هیات  می شود که  زده  تهمت 

ندارد. کافی  رسیدگی 
یزد در مجلس گفت: هیات  نماینده مردم 
و  نظارتی  دستگاه های  حضور  با  نظارت 
صالحیت  ذی صالح  مراکز  از  استعالم ها 
به  و  می کند  بررسی  را  افراد  از  یک  هر 

اعتراضات آنها رسیدگی می کند رای صادره 
از آن نیز باید رای قطعی باشد. رای نهایی 
همانطور  است  قطعی  و  الزم االجرا  هیات 
بررسی  نگهبان  شورای  که  زمانی  که 
ریاست  انتخابات  در  را  نامزدها  صالحیت 
آن  رای  و  داده  انجام  و مجلس  جمهوری 
با  داریم  انتظار  نمایندگان  از  است.  نهایی 

کنند. موافقت  طرح  این  کلیات 
طرح  این  کلیات  با  نهایت  در  نمایندگان 
به  الحاقی  تبصره  این  در  موافقت کردند. 
است  شده  تاکید  شوراها  انتخابات  قانون 
قطعی  رای  انتخابات  بر  نظارت  که شورای 
و  کرده  صادر  نامزدها  اعتراض  از  پس  را 
نهاد قضایی یا شبه قضایی دیگر حق ورود 

ندارد. را  رای صادره  به 

چگونه نبود شفافیت در اسناد توسعه شهری و ناکارآمدی مدیران سبب تخلفات می شود؟

 ترازوی شفافیت و کار آمدی مدیران
تخلفات شهرسازی در منطقه 22،  زمینه ساز آسیب جدی به تاب آوری و توسعه پایدار کالنشهر تهران شد

موافقت مجلس با طرح اصالح قانون انتخابات شوراها 

عضو شورای شهر تهران: 

قرارگاه بی دستاورد در 
حوزه اجتماعی زیاد 

داشتیم 
باید  گفت:  تهران  شهر  شورای  عضو 
شهرداری  اجتماعی  قرارگاه  که  دید 
دچار  قبلی  قرارگاه های  سرنوشت  به 
از این دست قرارگاه های  نشود، چرا که 

داشتیم. زیاد  بی دستاورد 
برنامه  کمیسیون  عضو  امانی،  ناصر 
پاسخ  در  تهران  شهر  شورای  بودجه  و 
پرقدرت  شکل گیری  درباره  سوالی  به 
جدید  دوره  در  اجتماعی  قرارگاه 
مدیریت شهری در حالی که دغدغه اول 
و کمبود  هوا  آلودگی  ترافیک،  تهرانی ها 
به  است،  عمومی  نقل  و  حمل  وسایل 
اجتماعی  آسیب های  البته  گفت:  ایلنا 
اما  است،  از مطالبات جدی مردم  یکی 
ما  و  مردم  برای  موضوع  چند  همزمان 
شامل  اولویت  ترتیب  به  است که  مهم 

است. هوا  آلودگی 
تهران  در  باران  و  باد  اینکه  محض  به   
به شماره  تهرانی ها  قطع می شود، نفس 
نفس  آن  در  نشود  شهری که  می افتد. 
کشید، بعد از 40 سال زیبنده ما نیست 
صورت  به  موضوع  این  برای  باید  و 

کنند.  فکر  عاجل 
و  حمل  آلودگی،  از  بعد  داد:  ادامه  او 
مهم  مسأله  ترافیک  و  عمومی  نقل 
آلودگی  عامل  هم  که  است  شهروندان 
وقت  رفتن  هدر  عامل  هم  و  است  هوا 
آسیب های  و  می شود  سوخت  و  مردم 

می کند.  ایجاد  را  بسیاری 
بعد  و  فرسوده  بافت  عوامل  این  از  بعد 
بعدی  موضوعات  اجتماعی  آسیب های 
مسائل  جزو  موضوعات  این  و  هستند 
به  باید  مهمی است که مدیریت شهری 

ورود کند.  آن ها 
او درباره قرارگاه اجتماعی گفت: اما باید 
سرنوشت  به  اجتماعی  قرارگاه  که  دید 
قرارگاه های قبلی دچار نشود، چرا که از 

زیاد داشتیم.  قرارگاه ها  این دست 
دارد؛  وجود  قرارگاه ها  بین  تفاوتی  یک 
زمان  در  که  است  قرارگاه هایی  یکی 
تشکیل  وقتی  و  بود  مقدس  دفاع 
شاد  را  مردم  و  می داد  نتیجه  می شد 
آزاد  اشغال  از  را  ما  سرزمین  و  می کرد 

 . می کرد
که  قرارگاه هایی  اما  کرد:  اضافه  امانی 
شوراها  و  شد  ایجاد  اجتماعی  حوزه  در 
آن ها را ایجاد کردند، بیش از ۵0 شورای 
آن ها  از  داریم، کدامیک  کشور  در  عالی 
بعد  درستی  دستاورد  یک  مردم  برای 
از زمان تشکیل  از سه دهه که  از بیش 
واقعا  است؟  داشته  می گذرد  آن ها 

ندیدیم. آن ها  از  ملموسی  نتیجه 
ادامه گفت:  در  تهران  عضو شورای شهر 
شهرداری  سوی  از  اقدام  این  البته 
تحسین  را  آن  به  محکم  ورود  و  تهران 
این  نکند  هستم که  نگران  اما  می کنم، 
قرارگاه های  سرنوشت  به  نیز  قرارگاه 

شود. دچار  قبلی  شوراهای  و  قبلی 
دست  این  تشکیل  من  اعتقاد  به   
شرط  به  ندارد  اشکالی  هیچ  قرارگاه ها 
ملموس  عملی  نتیجه  و  خروجی  اینکه 

باشد.  داشته  مردم  برای 
در  که  سوال  این  به  پاسخ  در  امانی 
پیشنهاد  نقل  و  حمل  و  ترافیک  حوزه 
قرارگاه در شهرداری مطرح شده است؟ 
گفت: از روز اول گفتیم که حمل و نقل 
موضوعی نیست که شهرداری به تنهایی 

حل کند.  را  آن  بتواند 
االن  ما  عمومی  نقل  و  حمل  مشکل 
کمبود  به  مربوط  و  افزاری  سخت 
اصلی  مشکل  است که  قطار  و  اتوبوس 
شود  حل  اگر  و  است  حوزه  این  در 
شهر  در  عمومی  نقل  و  حمل  ظرفیت 
راحت تر  مردم  دسترسی  و  می رود  باال 
عمومی  نقلیه  وسیله  از  و کمتر  می شود 

می کنند.  استفاده 
کرد:  اضافه  تهران  شهر  شورای  عضو 
می توانیم  که  است  قدمی  اولین  این 
وارد کنیم  جدید  ماشین  اینکه  برداریم. 
شماره گذاری  را  موتورسیکلت ها  نه،  یا 
و  دارند  را  نه که مصوبات خود  یا  کنیم 
باید انجام شوند، اما مصوبات هیچکدام 
اجرائی نشده است و اگر اجرائی شده، 

است.  بوده  اندک  بسیار 
تعداد  باید  اینکه  بر  تاکید  با  او 
پیدا  افزایش  شهر  در  اتوبوس ها 
تعداد  باید  فعال  شهرداری  گفت:  کند، 
اتوبوس ها را به بیش از ۵ هزار دستگاه 
برساند و ما اکنون برای رسیدن به این 
کمبود  دستگاه  هزار  سه  از  بیش  رقم 
 4 نیز  اتوبوس  هر  و  داریم  اتوبوس 
دارد که شهرداری  قیمت  تومان  میلیارد 
تامین کند  را  آن ها  تنهایی  به  نمی تواند 

دارد.  وظیفه  زمینه  این  در  دولت  و 

تخلفات گسترده در نحوه 
مدیریت منطقه ۲۲ و تخطی 
مدیریت شهری اسبق تهران 
از چشم انداز و احکام طرح 
ساختاری-راهبردی )جامع( 
شهر تهران، سبب بروز مسائل 
و مشکالتی برای کالنشهر تهران 
و این منطقه گردیده که این 
مسائل در آینده تشدید می شود

وقتی صحبت از تخلفات می شود، عموما ذهن به اقشار ظاهرا فقیر جامعه معطوف می شود، اما پرداختن به فعالیت های تخلف آمیز و به 
نوعی تبهکارانه لزوما شامل این افراد نمی شود. بلکه بسیاری از افراد ذی نفوذ در نهادهای عمومی و دولتی مرتکب تخلفاتی می شوند 
که نتایج آن می تواند بسیار فراگیرتر از جرایم غالبا خرد مقیاس توده های فقیر جامعه باشد. به این گونه تخلفات افراد قدرتمند، »جرایم 
یقه سفیدان« گفته می شود. آنتونی گیدنز -جامعه شناس انگلیسی- معتقد است که این گونه تخلفات عمدتا در آمار رسمی لحاظ نشده 
است. او بر این باور است اگرچه جرایم و تخلفات یقه سفیدان نسبت به جرائم اقشار محروم تر، توسط مقام های ناظر با دیده اغماض 
نگریسته می شود اما هزینه این جرایم بسیار زیاد است. همچنین جرایم یقه سفیدان بر تعداد زیادتری از افراد جامعه تأثیر می گذارد تا 

فساد و تخلف سایر افراد جامعه.

پارلمان شهری

مدیرعامل اتحادیه 
تاکسیرانی های شهری کشور 
گفت: در بحث فرسودگی 
ناوگان تاکسیرانی با توجه به 
مصوبه دولت، تغییراتی رخ 
داد و اکنون دیگر سن مطرح 
نیست و اگر خودرویی دو بار 
نتواند معاینه فنی را پاس 
کند به شرایط فرسودگی 
رسیده است

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور 
گفت: در بحث فرسودگی ناوگان تاکسیرانی با 
و  داد  رخ  تغییراتی  دولت،  مصوبه  به  توجه 
اکنون دیگر سن مطرح نیست و اگر خودرویی 
دو بار نتواند معاینه فنی را پاس کند به شرایط 
ایرنا،  گزارش  به  است.  رسیده  فرسودگی 
مرتضی ضامنی گفت: در حوزه نوسازی ناوگان 
تاکسیرانی همکاری خوبی با ایران  خودرو داریم 
ایساکو  مجموعه  شدن  فعال  با  امیدواریم  و 
بتوانیم همکاری ها را بیشتر کنیم. او با اشاره 
زمان  ابتدای  در  متفاوتی که  بسیار  شرایط  به 
نوسازی ناوگان تاکسیرانی وجود داشت، گفت: 
نوسازی ناوگان در ابتدای سال 9۵ مطرح شد 
که طرح نوسازی 90 هزار تاکسی در دستور کار 
ادامه  با  ابتدای طرح  در  و شرایط  گرفت  قرار 
تاکسی  قیمت  طرح  ابتدای  در  بود،  متفاوت 
قیمت  با  طرح  اواخر  در  اکنون  و  میلیون   ۲۶
فرایند  روبه رو هستیم که  تومانی  میلیون   1۵0
ضامنی  است.  کرده   کند  بسیار  را  نوسازی 
افزود: امسال یارانه قانون رفع موانع تولید در 
وزارت  توسط  پایلوت  صورت  به  و  مرحله  دو 
شهرها  از  برخی  مشارکت  شد.  پرداخت  نفت 
نشان داد که شهرداری ها می توانند کمک کنند 
بگیرد.  بیشتری  سرعت  نوسازی  فرایند  تا 
امیدواریم در راستای ماده ۸ قانون هوای پاک 
را  نوسازی  جدید  دولت  آمدن  کار  روی  با  و 
مخازن گاز  تعویض  درباره  ببخشیم.او  سرعت 

مخزن  تعویض  بحث  در  گفت:  نیز  تاکسی ها 
فرسودگی  سن  به  که  تاکسیرانی  ناوگان  گاز 
رسیده اند مصوبه ای دریافت کردیم که به صورت 
رایگان این مخازن تعویض شوند.   ضامنی به 
و گفت:  اشاره کرد  دانش آموزی  ناوگان  پایش 
سامانه پایش ناوگان دانش آموزی تکمیل شد 
و در بخش امنیت دانش آموز و مباحثی که در 
حوزه افزایش ایمنی است پس از شیوع کرونا 
امیدواریم  و  رسیده  انجام  مرحله  به  اقدامات 
ارائه  بتوانیم  بهتر  هرچه  مدارس  بازگشایی  با 
تاکسیرانی  اتحادیه  مدیر عامل  کنیم.  خدمت 
سفر  اطالعات  مشترک  سامانه  افزود:  کشور 
در حوزه تاکسی های اینترنتی موضوع دیگری 
سامانه  ایجاد  با  و  پرداخته شد  آن  به  بود که 
منابع  و  اجرا رسید  به مرحله  تکالیف  سماس 
درآمدی پایداری برای شهرداری ها ایجاد شد. 
به  سوخت  پرداخت  امکان  سماس  سامانه  با 
ناوگان تاکسی های اینترنتی فراهم شد و این 
شهرداری  بیشتر  مدیریت  که  است  گلوگاهی 
شد  باعث  اینکه کرونا  بیان  با  او  می طلبد.  را 
تاکسیرانی  در  ما  رویکردهای  و  شیوه ها 
استفاده  باعث شد  متفاوت شود، گفت: کرونا 
بیشتر  دیجیتال  و  الکترونیک  از سیستم های 
پس  حمایت هایی  کرد:  اعالم  ضامنی  شود. 
اختیار  در  تسهیالتی  و  انجام  کرونا  شیوع  از 
رانندگان قرار داده شد و مجددا صحبت کردیم و 

شود. تکرار  تسهیالت  این  امیدواریم 

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور:

تنها مالک فرسودگی تاکسی ها، معاینه فنی است

|  
س

فار
  |

از سال 139۶ تا سال 140۵ ، 
شهرداری تهران نباید در منطقه 

۲۲ ظرفیت سکونتی جدید 
ایجاد کند زیرا مدیریت شهری 

اسبق، به نوعی ظرفیت های 
سکونتی این منطقه را از قبل 

استفاده کرده است

| پژوهشگر شهری و دانشجوی دکتری 
شهرسازی دانشگاه هنر تهران |

| سید حسین میرزاده |
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ایالم

محمد مبارکی / مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 
ایالم با اشاره به تاثیر مراتع بر معیشت مردم ایالم، 
همکاری  به  نیازمند  استان  مراتع  احیای  گفت: 
اینکه  به  اشاره  با  احمدی  رضا  دارد.  بهره برداران 
بخش عمده ای از منابع طبیعی استان ایالم مراتع 
هزار   14۶ و  میلیون  یک  از  بیش  هستند، گفت: 
مراتع  حوزه  در  استان  ملی  عرصه های  از  هکتار 

می شوند.  قلمداد 
او تصریح کرد: مراتع تاثیر بسیار زیادی بر معیشت 
دهندگان  پرورش  دامداران،  خصوص  به  مردم 
زنبور عسل و تولیدکنندگان عسل و نیز نقش مهمی 
طغیان  از  جلوگیری  و  خاک  از  حفاظت  بحث  در 
آفات و بیماری ها دارد. او ادامه داد: خوشبختانه در 
استان با همکاری مجموعه سازمان جهاد کشاورزی، 
مناسبی  زمینه  استان  دامپزشکی  و  عشایری  امور 
برای استفاده بهره برداران بومی با استناد از قوانین 
ضوابط و شرایط چرای دام به میزان ظرفیت مراتع 

است. فراهم شده 
 احمدی عنوان کرد: مدیریت چرای دام و بهره برداران 
فصل های  رعایت  مراتع،  بندی  قطعه  بحث  در 
استفاده و ظرفیت ورود و خروج کمک شایانی به 
حفظ مراتع استان می کند. مدیرکل منابع طبیعی و 
آبخیزداری ایالم بیان کرد: در راستای بحث توسعه 
متوازن در استان، باید عرصه های مرتعی را با کمک 
جنگل های  افزود:  او  احیا کنیم.  برداران  بهره  خود 
استان بیش از 3۲ درصد و مراتع و بیابان نیز بیش 
از ۵7 درصد از مساحت استان را به خود اختصاص 

ایالم  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل  داده اند. 
استان  مراتع  و  جنگل ها  پایش  اینکه  به  اشاره  با 
با استفاده از سیستم های رصد ماهواره ای استفاده 
می شود، افزود: منابع طبیعی استان به دنبال تقویت 
سیستم های  از  داریم  برنامه  و  است  موضوع  این 
پهبادی برای بحث حفاظت و گشت ها در جنگل ها و 

مراتع استان استفاده کنیم.
ویژه  صورت  به  خودرو  دستگاه   ۲۵ او  گفته  به   
به  را  استان  طبیعی  منابع  عرصه های  از  حفاظت 
از  حفاظت  زمینه  در  می کنند،  دنبال  روزانه  صورت 
جنگل خود مردم، دهیاران، بخشداران نیز همکاری 
عنوان  به  اقلیمی  تغییرات  افزود:  احمدی  دارند. 
به خصوص  منابع طبیعی  بحث  در  تهدیدی جدی 
در جنگل ها است، باید در راستای حفاظت جدی تر 
از جنگل ها همه آحاد مردم همکاری داشته باشند. 
بیان  ایالم  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
جنگل های  در  لورانتوس  انگلی  نیمه  گیاه  داشت: 
از  بیش  و  است  شیوع  حال  در  شدت  به  استان 
قرار  هدف  را  استان  جنگل های  از  هکتار  هزار   1۵0

است. داده 
 احمدی اضافه کرد: در زمینه مدیریت و کنترل این 
آفت، گروه های مردمی با منابع طبیعی استان ایالم 
و  تغییر  داد:  ادامه  او  دارند.  همکاری بسیار خوبی 
روستاهای  در  مسائل  از  یکی  سوخت  جایگزینی 
استان است و در حال حاضر بسیاری از روستاهای 
منابع  مدیرکل  دارند.  قرار  گازکشی  تحت  استان 
برخی  در  کرد:  بیان  ایالم  آبخیزداری  و  طبیعی 
مناطق استان هم اکنون از آبگرمکن های خورشیدی 
اقدامات  مجموع  با  امیدواریم  می شود،  استفاده 
انرژی خورشیدی  انجام شده در بحث گازرسانی و 
فراهم  را  هیزم  و  درخت  از  استفاده  حذف  بحث 
ایالم  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل  کنیم. 
گفت: گیاه نیمه انگلی لورانتوس جنگل های استان 
را مورد هدف قرار داده است. رضا احمدی با اعالم 
این خبر اظهار داشت: گیاه نیمه انگلی لورانتوس در 
جنگل های استان به شدت در حال شیوع است و 
بیش از 1۵0 هزار هکتار از جنگل های استان را هدف 
قرار داده است. او افزود: در زمینه مدیریت و کنترل 
ایالم  طبیعی  منابع  با  مردمی  آفت، گروه های  این 

دارند. خوبی  بسیار  همکاری 

مدیرکل منابع طبیعی استان ایالم: 

منطقه ویژه خلیج فارس در ۶ ماه نخست  احیای مراتع استان نیازمند همکاری است
قرارداد   1۲ انعقاد  شاهد  سال جاری 
به  مختلف  حوزه های  در  سرمایه گذاری 

است. بوده  دالر  میلیون   900 ارزش  
ویژه  منطقه  روابط عمومی  گزارش  به 
خلیج  فلزی  و  معدنی  صنایع  اقتصادی 
فارس، »حسن خلج طهرانی« ضمن اشاره 
ماه  شش  در  قرارداد کالن   1۲ انعقاد  به 
را  اقدامات  این  جاری،  سال  نخست 
گامی بزرگ در راستای ایجاد رونق بیشتر 
اقتصادی قلمداد  این منطقه  اقتصادی در 
حوزه   در  قراردادها  این  افزود:  و  کرد 
شمش  تولید  قیر،  بسته بندی  و  تولید 
تولید  روی، حالل های شیمیایی،  و  سرب 
و  بازیافت  فوالد،  ورق  فسفریک،  اسید 
و  آهنی  مواد  بازیافت  سرباره،  خردایش 
متال،  سیلیکون  فوالدی،  شمش  تولید 

بازیافت  کوره،  نفت  از  سولفورزدایی 
صنایع  از  یکی  در  توسعه  طرح  و  سرباره 

است. فوالدی 
او نوع اکثر این قراردادها را اجاره به شرط 
پروژه های  به  اختصاصی  اراضی  و  تملیک 
و  کرد  عنوان  هکتار   1۶0 بالغ بر  را  مذکور 
بیش  قرارداد   1۲ این  مجموع  در  افزود: 
ماهه ی   ۶ در  سرمایه  دالر  میلیون   900 از 
است  شده  جذب  جاری  سال  نخست 
درخشان  روند  این  شاهد  امیدواریم  و 
ویژه  منطقه  و  باشیم  نیز  سال  ادامه  در 
اقتصادی خلیج فارس بتواند باعث ایجاد 
رونق بیشتر در کشور به ویژه منطقه جنوب 

شود.
صنایع  اقتصادی  ویژه  منطقه  مدیرعامل 
فارس سرمایه گذار  فلزی خلیج  و  معدنی 
این  به  بیشتر  سرمایه گذاری های  برای  را 

منطقه عظیم اقتصادی دعوت کرد و بیان 
دارای  اقتصادی  ویژه  مناطق  داشت: 
و  سرمایه گذاران  براي  متعدد  مزاياي 
سال  در  امیدوارم  و  هستند  توليدکنندگان 
در  زدایی ها«  مانع  و  پشتیبانی ها  »تولید، 
رهبری  معظم  مقام  منویات  بتوانیم  عمل 

کنیم. اجرایی  را 
وی در پایان اضافه کرد: از تمام همکارانم 
منطقه  در  شاغل  خدوم  کارگران  به ویژه 
در  که  خلیج فارس  اقتصادی  ویژه ی 
شرایط ویژه آب وهوایی هرمزگان همچنان 
تشکر  هستند، کمال  جهادی  حال کار  در 
ماموریت  آرزومندم  و  دارم  را  قدردانی  و 
زیرساخت های  ایجاد  در  که  را  سنگینی 
صحیح  مسیر  در  حرکت  برای  مناسب 
به خوبی  داریم،  دوش  بر  تولید  فرآیند 

دهیم. انجام 

همایش احسان و همدلی به میزبانی و حمایت 
فرمان  اجرایی  ستاد  مشارکت  و  پارسیان  بانک 
حضرت امام )ره(، سازمان برنامه و بودجه، سازمان 
نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کشور، بیمه ایران، 
بنیاد احسان، بنیاد رودکی و بانک توسعه تعاون 
برای کمک به مردم زلزله زده اندیکا، اللی و بازفت 
برگزار شد. این همایش با حضور هنرمندان و اجرای 
برنامه های فرهنگی و هنری همراه بود و مدعوینی 
از استان خوزستان با رعایت پروتکل های بهداشتی 
در سالن اصلی تاالر وحدت در این برنامه حضور 
نیز  استانی خوزستان  داشتند که همزمان شبکه 
پخش این برنامه را بصورت زنده از شبکه محلی 
همین استان پوشش داد. در ابتدای مراسم، بهرام 
به  پارسیان،  بانک  عمومی  روابط  مدیر  هنرپرور، 
نمایندگی از دکتر پرویزیان، مدیرعامل این بانک 
ضمن خوشامدگویی، به رسالت و مسئولیت های 
اجتماعی بانک پارسیان اشاره کرد و گفت: بانک 
پارسیان در همه مقاطع به ویژه در زمان بروز حوادث 
و بر حسب وظیفه و رسالت مسئولیت های اجتماعی 

خود در کنار هموطنان خود حضور داشته است تا در 
شرایط سخت ناشی از حوادث و بحران ها بتواند 
اندکی از آالم آنان را بکاهد. وی با اعالم برخی از 
مصادیق مسئولیت های اجتماعی بانک از جمله 
طرح گازرسانی به مناطق محروم گفت: بانک های 
همواره  دوستی  نوع  وظیفه  حسب  بر  خصوصی 
خود  اجتماعی  های  مسئولیت  انجام  به  نسبت 

اهتمام الزم را داشته اند.

و  بودجه  و  برنامه  سازمان  معاونین  تقدیر 
پارسیان بانک  از  احسان  بنیاد 

در ادامه این همایش دکتر حمید پورمحمدی معاون 
دکتر  از  قدردانی  ضمن  بودجه  و  برنامه  سازمان 
کورش پرویزیان، مدیرعامل بانک پارسیان، گفت: 
امیدوارم بانک پارسیان عالوه بر ارائه کمک رسانی؛ 
محوریت بانک های خصوصی را نیز برعهده بگیرد 
و کمک های بانک های خصوصی را برای حل این 

مشکل نیز همسو کند.
مهر  رخشانی  دکتر   : داشت  بیان  همچنین  وی 
رئیس سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس 

منطقه  مدارس  نیازهای  شدند که  متعهد  کشور 
تامین کنند. را  بازفت  و  اللی  اندیکا، 

پورمحمدی از پیگیری های همه تالشگران از جمله 
دکتر محسن رضایی، معاون اقتصادی و دکتر مخبر، 
معاون اول رییس جمهور و صادق خلیلیان استاندار 
ورناصری  علیرضا  استان  نماینده  و  خوزستان 
قدردانی کرد. وی با بیان اینکه نیازهای مطرح شده 
به سازمان برنامه و بودجه ارجاع داده شده است، 
گفت: این سازمان هفته گذشته حدود ۵۵0 میلیارد 
تومان اعتبار پیش بینی شده را به هیئت وزیران 
پیشنهاد داده و هیئت وزیران نیز پیشنهاد سازمان 
برنامه و بودجه را پذیرفتند که حدود 3۲0 میلیارد 
تومان از این اعتبارات صرف هزینه های مصرفی 
و تقریبا ۲۲0 میلیارد تومان برای کارهای عمرانی 
منطقه اختصاص داده شود. همچنین ۵00 میلیارد 
تومان تسهیالت بانکی با سود 1۸ درصد مطرح شده 
که سازمان برنامه و بودجه متعهد شده است تا این 
تسهیالت را به صورت قرض الحسنه و کارمزد 4 

درصد برای رفاه حال مردم ارائه دهد.

جذب 900 میلیون دالر سرمایه گذاری در منطقه ویژه خلیج فارس

همایش احسان و همدلی به میزبانی بانک پارسیان برگزار شد

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
ایجاد  بر  مبنی  درخواست هایی  گفت:  اصفهان  استان 
نمایندگی میراث فرهنگی در شهرستان های نوبنیاد شرق این 
استان با توجه به جایگاه مهم میراث فرهنگی و گردشگری 
در این منطقه مطرح شده است که این کار نیاز به ایجاد 

ساختار اداری جدید دارد.
ایرنا   خبرنگار  با  گفت و گو  در  چهارشنبه  روز  علی کامیابی 
اصفهان  در شرق  چهار شهرستان  تازگی  به  اینکه  بیان  با 
تشکیل شده است، خاطرنشان کرد:  پیشنهاد این کار به 
وزارت میراث فرهنگی ارائه شده است اما به نتیجه رسیدن 
آن زمانبر است و از طرفی محدودیت هایی برای گسترش 

دارد. وجود  وزارتخانه  برای  تشکیالت ساختاری 
بر اساس مصوبه هیات وزیران  امسال شهرهای َجرقویه، 
َورَزنه، َهَرند و کوهپایه در شرق استان اصفهان به شهرستان 

ارتقا یافتند.

او افزود: آثار تاریخی و میراث فرهنگی ارزشمندی با جلوه ها 
و ویژگی های منحصر به فرد مانند تزئینات گچ بری در شرق 
اصفهان وجود دارد اما اعتبارات این اداره کل برای نگهداری و 

مرمت آنها محدود است.
سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان اصفهان افزود: حدود یک هزار و ۸۵0 اثر تاریخی ثبت 
آنها حدود ۲۵0  برای  موجود  اعتبارات  اما  دارد  ملی شده 
میلیارد ریال است که با یک حساب ساده و تقسیم بر تعداد 
آثار می بینیم که این اعتبار پاسخگوی آنها نیست و ممکن 
است سال ها طول بکشد تا یک اثر تاریخی، یک بار مرمت 
شود مگر آنکه این بناها به نهادهای عمومی یا خصوصی 
واگذار شود تا آنها برای مرمت و حفاظت از این آثار کمک 

کنند.
او با تاکید بر لزوم افزایش سقف اعتبارات مورد نیاز برای 
حفاظت و مرمت بهتر و بیشتر بناهای تاریخی شرق اصفهان، 

گفت: این منطقه در مسیر جاده باستانی راه ابریشم و در 
امتداد مسیر زاینده رود واقع شده و از ظرفیت های بسیاری 
بمنظور توسعه صنعت گردشگری برخوردارست که باید به طور 

ویژه به آن نگاه کرد تا این ظرفیت ها به فعلیت برسد.
کامیابی یکی از خواسته های مهم اداره کل میراث فرهنگی 
استان اصفهان را تخصیص اعتبارات بیشتر برای حفاظت 
و مرمت آثار تاریخی دانست و تصریح کرد: اگر این اتفاق 
بیفتد دست ما برای رسیدگی بیشتر به آثار ارزشمند محور 

شرق اصفهان بازتر خواهد بود.
وی با اشاره به جلسه ای که با حضور شهرداران شهرهای 
درباره  در مجلس  اصفهان  نماینده مردم  و  اصفهان  شرق 
محور گردشگری شرق اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: در 
این جلسه مسائل و مشکالت موجود از جمله تعدد بناهای 
تاریخی در این منطقه و محدودیت اعتبارات موجود برای 

رسیدگی به آثار تاریخی مطرح و بررسی شد.
کامیابی به توسعه گردشگری و بومگردی در شرق اصفهان در 
سال های اخیر اشاره و تصریح کرد: یکی از مسائل مطرح 
برخی  اصفهان،  شرق  شهرهای  شهرداران  سوی  از  شده 
ایرادهایی بود که توسط نیروی انتظامی در این زمینه گرفته 
می شود و مقرر شد این موضوع پیگیری و برطرف شود.

بانک توسعه صادرات ایران از ابتدا تا پایان شهریور 1400 مبلغ یک هزار 
پرداخت  تسهیالت  بنیان  دانش  شرکت های  به  ریال  میلیارد   779 و 
از معاونت  به نقل  بانک توسعه صادرات  به گزارش روابط عمومی  کرد. 
بنیان  دانش  به شرکتهای  پرداخت شده  بانک، تسهیالت  این  اعتبارات 
اعطایی  تسهیالت  درصد کل   ۲ از  بیش  جاری  سال  اول  ماه  در شش 

داده است. به خود اختصاص  را  بانک 
براساس این گزارش رقم تسهیالت بانک توسعه صادرات در پایان سال 
بوده است که نسبت  117 میلیارد ریال  این شرکت ها دو هزار و  به   99

به سال قبل آن بیش از 14 درصد رشد داشته است.
 139۸ سال  پایان  در  بنیان  دانش  شرکت های  است که  ذکر  به  الزم 
توسعه  بانک  تسهیالت  از  ریال  میلیارد   ۸۵1 و  یک هزار  توانستند 
اختصاص  خود  به   97 سال  به  نسبت  درصدی   ۲۲ رشد  با  را  صادرات 
 ۵14 و  یک هزار   ،97 سال  در  یاد شده  رقم  درحالیست که  این  دهند. 

بود. ریال  میلیارد 

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی استان:
ایجاد نمایندگی میراث فرهنگی در شرق اصفهان 

مستلزم ساختار اداری جدید است

تسهیالت اعطایی بانک توسعه صادرات 
به شرکتهای دانش بنیان بالغ بر یک هزار 

و ۷00 میلیارد ریال شد

| اصفهان | | بانکداری |

رئیس کل دادگستری استان همدان: 

5 هزار و 521 پرونده قضایی 
همدان در 26 ماه ختم به 

مصالحه شد 
دنبال  به  همدان گفت:  استان  دادگستری  رئیس کل 
فعالیت کمیته معتذرین در سطح استان در مجموع 9 
هزار و 433 نفر برای عذرخواهی از شاکیان خود پیشقدم 
شدند و در نهایت از این تعداد ۵ هزار و ۵۲1 شاکی از 

حق خود گذشتند.
به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان همدان، 
گرامیداشت  مراسم  در  امروز  عدالتخواه«  »محمدرضا 
عملکرد  اختالف، گفت:  حل  شورای  تاسیس  سالروز 
فعاالن شوراهای حل اختالف و زیرمجموعه های وابسته 
به آن ، از آنجا که در مسیر صلح و سازش در پرونده های 
تحسین  و  تقدیر  قابل  دارند،  به سزایی  نقش  قضایی 
ایجاد مودت، مهربانی و صلح  اینکه  بیان  با  او  است. 
بین مردم در آموزه های دینی ما ارزشمند است، اظهار 
کرد: مصلحان امروز در عناوین مختلف از جمله؛ شورای 
حل اختالف، ستاد تألیف قلوب، کمیته های معتذرین و 
مصلحین و به تازگی وکالی مصلح، فعالیت خود را به طور 

مطلوبی دنبال می کنند.
رئیس کل دادگستری استان همدان، شورای های حل 
اختالف را یکی از شیوه های توسعه عدالت اجتماعی در 
جامعه دانست و افزود: به همت دستگاه قضایی استان، 
طرح های مبتکرانه ای در یکی دو سال اخیر عملیاتی 
شده چنانچه با تشکیل و فعالیت ستاد تألیف قلوب 
در ۲۶ ماه گذشته 33 فقره پرونده مرتبط با قتل عمد 
به مصالحه کشیده شد. عدالتخواه همچنین با اشاره به 
اینکه کمیته معتذرین با فعالیت در سه بخش مجموعه 
قضایی، کالنتری ها و پاسگاه ها و زندان ها در ماه های 
گذشته کارنامه درخشانی برجای گذاشته است، تصریح 
کرد: به دنبال فعالیت این کمیته در سطح استان در 
مجموع 9 هزار و 433 نفر برای عذرخواهی از شاکی خود 
پیشقدم شدند و در نهایت از این تعداد ۵ هزار و ۵۲1 
شاکی از حق خود گذشتند. او  اعالم کرد: تنها با گذشت 
بیش از دو هزار شاکی در بخش دستگاه قضایی همدان، 
شاهد بودیم که معادل 37 میلیارد  و 70۲ میلیون تومان 
جزای نقدی از نظر جنبه خصوصی و 1۵ میلیارد تومان 

جزای نقدی از نظر جنبه عمومی جرم بخشیده شد.

 موفقیت حراست 
شرکت نفت و گاز آغاجاری 
در مناطق نفت خیز جنوب  

حراست شركت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری حائز رتبه 
برتر از میان حراست های مناطق نفت خیز جنوب شد.

حراست شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری حائز رتبه 
برتر از میان حراست های مناطق نفت خیز جنوب شد.

بر  آغاجاری  و گاز  نفت  برداری  بهره  شرکت  حراست 
اساس ارزیابی عملکرد سال 1399 از میان حراست های 
شرکت های تابعه شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 
حائز رتبه برتر گردید. به گزارش روابط عمومی شرکت بهره 

برداری نفت و گاز آغاجاری:
رئیس حراست شرکت آغاجاری با اعالم این خبر اظهار 
شرکت های  1399حراست های  سال  عملکرد  داشت: 
تابعه شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در حوزه های 
تخصصی مطابق مستندات و اطالعات ارسالی و رصد 
مستمر حوزه های متناظر و بر اساس شاخص های حرفه 
ای و تخصصی سازمان حراست مورد ارزیابی و سنجش 
قرار گرفت و حراست شرکت آغاجاری در مجموع ارزیابی 

عملکرد مفتخر به کسب رتبه نخست گردید.
مهندس هللا مراد کمائی افزود:حوزه های ارزیابی شده 
شامل معاونت های :عملیات- پرسنلی- خبر- فاوا- 
و  ریزی  برنامه  و  آموزش   - پشتیبانی   - الکترونیک 

است. بوده  نظارت 
کمائی کسب رتبه برتر حراست شرکت آغاجاری طی ۵ 
سال متوالی را متاثر از رویکرد جهادی و تخصصی شدن 
فعالیت های حراست و مبتنی بر اصول و ارزش های 
و گفت:پویایی  عنوان کرد  حراست  سازمان  بر  حاکم 
و اقتدار حراست در سازمان مرهون حمایت وهمراهی 
مدیران عامل شرکت  و تعامل سازنده با دیگر ادارات است 
و سربازان حراست به عنوان پیشگامان تامین امنیت در 
خط مقدم تولید نقش کلیدی و موثری را در راستای 

استمرار تولید ایمن و پایدار ایفا می کنید.

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان رضوی
و  پالک 1358  ششدانگ  ومتراژ  طول  اخطاریه  ابالغ  آگهی 

123۷-اصلی واقع در اراضی شهر تربت جام بخش 13 مشهد
 بدینوسیله به کلیه مالکین پالک 1۲37 درمحمد و 1۲3۸ 

مالکین  اینکه  به  نظر  ابالغ می گردد:  اصلی غالمرسول   –

ششدانگ پالک 13۵۸ و 1۲37-اصلی واقع در اراضی شهر 

تربت جام واقع در بخش 13 مشهد تقاضای تنظیم صورت 

مجلس تعیین طول ومتراژ ششدانگ پالک مذکور را نموده 

است و مقرر گردیده نماینده و نقشه بردار این اداره در مورخ 

نقشه  عملیات  اجرای  جهت  صبح   ۸ ساعت   1400/09/0۲

برداری به محل وقوع ملک عزیمت نمایند. بدینوسیله به علت 

عدم دسترسی به سایر مالکین همجوار و به استناد ماده 

1۸ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ابالغ می گردد که 

در تاریخ مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند بدیهی 

است عدم حضور مالکین همجوار مانع از انجام عملیات نقشه 

برداری نخواهد شد.

تاریخ انتشار: 1400/0۸/۲0

هادی نیکوفکر 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تربت جام
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کارزار آبخوان

طبیعت پاییزی روستای »آهار«/ باشگاه خبرنگاران جوان

| کاخ شهربانی تهران |
در  که  است  ساختمانی  تهران،  شهربانی  کاخ   
تهران  شهر  مرکز  در  ملی(  )باغ  مشق  میدان 
بنای کاخ  تهران ساخته شد.  اداره شهربانی  برای 
ساخته  خورشیدی   131۵ سال  در  در  شهربانی 
شد. در ساخت بنای عمارت شهربانی تهران، تاثیر 
چشم  به  اروپایی  نئوکالسیک  معماری  سبک 
می خورد. ورود این سبک به ایران مربوط به عصر 
صنعت و شروع حکومت رضاشاهی است. سبک 
معماری نئوکالسیک را معمارانی چون آندره گدار و 
نیشر، در ایران رواج دادند و معماران ایرانی نیز در 
ساخت و سازهای سال های 130۶ تا 131۸ متاثر از 
این سبک به فعالیت های هنری خود پرداختند، که 
عمارت شهربانی، یکی از بناهای ارزشمند باقی مانده 
از آن دوره است.  نخستین سال های حکومت پهلوی 
اول را بسیاری دوران اوج معماری نئوکالسیک ایرانی 
می دانند. و در این میان کاخ شهربانی نمونه کامل 
و عالی این سبک از معماری تلقی است. معمار و 
طراح کاخ شهربانی هم فردی با نام گابریل گورکیان 
از اهالی ارامنه ایران بود که در وین اتریش تحصیل 

کرده و از پایه گذاران این معماری جدید در ایران 
محسوب می شد. سازنده این بنا هم فردی با نام 
قلیچ باقلیان بود که زیر نظر یک مهندس ساخت 
بنا را به اتمام رساند. ساخت بنای شهربانی پس 
از اتمام کار طراحی در سال 1311 هجری شمسی 
آغاز شد.  پس از چهار سال، در سال 131۵ هجری 
شمسی به پایان رسید. بنایی سه طبقه با ۲1000 
حرف  شکل  به  آن  سطح  که  وسعت،  متر مربع 
»ای« انگلیسی بود. این بنای بزرگ ۲۲0 اتاق و 14 

سالن را در دل خود جای می دهد. تمام اتاق های 
آن از پنجره هایی یک دست و زیبا با نور طبیعی روز 
برخوردار است. این کاخ به عنوان بزرگ ترین بنای 
ساختمان دولتی ایران شناخته می شد. تا بازهم 
اقتدار حکومت را به رخ بکشد و هنوز هم پس از 
گذر سال ها یکی از مهم ترین بناهای برجای مانده 
از عهد پهلوی است. نگاهی به نمای بیرونی کاخ که 
بیندازید بنایی بلندباال را خواهید دید که با مصالحی 
نوین و مدرن ساخته شده است./ سیری در ایران

در روز۲0ام آبان 1399، روزنامه سراسری »پیام ما« گزارشی با عنوان »زمان 
حیاتی مبارزه با تغییرات اقلیمی« منتشر کرده است که به تاثیر شیوع 
ویروس کرونا بر کوتاه تر شدن زمان مقابله با بحران اقلیمی در جهان اشاره 
دارد. همچنین گزارش دیگری با تیتر »رفع خطر تله کابین سازی از سر تاق 

بستان« در این شماره از روزنامه به چاپ رسیده است.

آلودگی آب )20(
برای استخراج و انتقال مواد گوناگون از درون زمین الزم است گودال  هایی 
کنده شود. این گودال ها که تا زیر سطح آب های زیرزمینی گسترده اند، مقداری 
آب دارند. از این گودال ها برای نگه داری مواد زائد جامد و مایع حاصل از 
عملیات  پایان  در  به طور معمول  و  استفاده می شود  عملیات معدن کاوی 

استخراج مواد، به حال خود گذاشته می شوند. 
بنابراین، ممکن است آلودگی سطح زمین از طریق چاه های زه کشی به الیه  
آب دار نفوذ کند و سبب آلودگی آب های زیرزمینی شود. در منطقه هایی مانند 
خلیج ها دریاچه ها و رودخانه ها که سطح آب زیرزمینی باالست، این چاه 
ممکن است سبب آلودگی آب های زیرزمینی شوند. چاه های رهاشده راهی 
برای نفوذ آب های آلوده به آب های زیرزمینی هستند. / دانشنامه محیط 

زیست

نمایش »رستگاری با چکش« به نویسندگی و کارگردانی افسون 
شکاری از روز پنجشنبه ۲0 آبان اجرای خود را در تماشاخانه شانو 
شروع می کند که در آستانه اجرا از پوستر این نمایش نیز رونمایی 
بر عهده مهسا درودیان،  نمایش  و گرافیک پوستر  شد. طراحی 
از هنرمندان جوان عرصه گرافیک است. به گزارش مهر، این اثر 
بین  و گفتمان  دیالوگ  برقراری  عدم  پدیده  به  متفاوت  نگاهی 
چالش  به  را  جامعه  روز  هر  قضاوت کردن های  و  دارد  انسان ها 
به  توجه  با  اثر سعی شده  این  در طراحی گرافیک  می کشد که 
نگاه و رویکرد نمایش برشی از نوع برخورد جامعه امروز با پدیده 
قضاوت کردن به تصویر کشیده شود. پیش فروش بلیت این اثر 
پوریادگار،  روناک  علی آبادی،  تقی  است.  آغاز شده  نیز  نمایشی 
مصطفی  شویکلو به همراه محمدرضا ایمانیان در آن ایفای نقش 
می کنند. این نمایش از روز پنجشنبه ۲0 آبان هر شب ساعت ۲1 

میزبان مخاطبان خواهد بود.

جشنواره بین المللی فیلم های آسیایی بارسلون سه جایزه بخش ویژه 
خود را به فیلم های ایرانی اختصاص داد. به گزارش ایسنا، جشنواره 
بین المللی فیلم های آسیایی بارسلون از ۲7 اکتبر تا 7 نوامبر ۲0۲1 در 
اسپانیا برگزار شد و فیلم »درخت گردو« به کارگردانی محمدحسین 
مهدویان موفق به کسب جایزه بهترین فیلم و کارگردانی بخش ویژه 
این رویداد سینمایی شد. »شنای پروانه« به کارگردانی محمد کارت 
دیگر فیلم حاضر در این بخش نیز جایزه بهترین فیلم نامه را به خود 
اختصاص داد. »خط فرضی« فرنوش صمدی، »یک روز نو« نگین 
کیانفر، »بندر بند« منیژه حکمت، »فرزندان شب« بهروز نورانی پور، 
»گورکن« کاظم مالیی، »دختر آبی« کیوان مجیدی، »سگ ها دیشب 
نخوابیدند« رامین رسولی، »راند چهارم« علیرضا امینی، »کشتارگاه« 
عباس امینی، »ُمرده خور« صادق صادق دقیقی، »مسیر معکوس« 
ابوالفضل جلیلی و »سینما شهر قصه« کیوان علی محمدی و علی اکبر 
حیدری دیگر فیلم های ایرانی حاضر در این رویداد سینمایی بودند.

کیسه های  مصرف  منع  درخواست  نام  با  کارزاری 
با  است که  در جریان  در وب سایت کارزار  پالستیکی 

می شود.  پیگیری  #نه_به_پالستیک  هشتگ 
ریاست  به  خطاب  کارزار  این  متن  از  بخشی  در 
»کمبود  است:  آمده  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
موجب  کشور  در  پالستیکی  مواد  بازیافت  امکانات 
محیط  به  مواد  این  توسط  جدی  آسیبی  می شود 
زیست و سالمت انسان ها وارد شود. یکی از راه های 
کاهش مصرف پالستیک ممنوعیت استفاده از آن در 

ه هاست.   فروشگا
بسیاری  مانند  داریم  درخواست  امضا کنندگان،  ما 
پالستیکی  کیسه های  از  استفاده  دیگر  کشورهای  از 
میزان  تا  شود  ممنوع  فروشگاه ها  در  خرید  برای 

یابد.« کاهش  پالستیک  مصرف 
پیگیر  راه  این  از  این کارزار می خواهند  امضاکنندگان 

شوند. پالستیک«  تولید  و  »کاهش مصرف 
تا  و  شده  آغاز   ١٤٠٠ ارديبهشت  از٢٦  کارزار  این 
از  کارزار  این  همچنین  دارد.  ادامه   ١٤٠٠ آبان   ٢٧
از  بیش  سوی  از  و  بوده  زیستی  محیط  کارزارهای 

است. شده  امضا  نفر   ۵30 و  4هزار 

آبشار سیاه بند طالقان در موقعیت جغرافیایی 
واقع  البرز  استان  در   N3۶13۵۲  E۵03937
محلی،  گویش  به  یا  سیاه بند  آبشار  است. 
سیاه بندی ُچره، در فاصله حدود ۲ کیلومتری، 
شمال روستای سوهان واقع شده است. مسیر 
دسترسی، محله اوبار در شمال روستا، سپس 
از جاده شنی و خاکی به سمت هفت چشمه، 
طی مسیر می شود. آن گاه از مسیر نهر جاری در 
هفت چشمه، به سمت شمال و سرچشمه آن، 
حرکت می شود. برای دسترسی به این آبشار 
افراد  برای  پیاده روی،  ساعت،  یک  حدود  در 
متوسط، مورد نیاز است. با رسیدن به منطقه ای 
که خاک و سنگ های آن، قرمز رنگ است، در 
ادامه، آبشار سیاه بند، مشاهده می شود. آبشار 
سیاه بند، در حدود ۸ متر ارتفاع و در تابستان، 
بسیار کم آب می شود. روستای سوهان در ۲۵ 
است.  واقع  طالقان  شهرک  غرب  کیلومتری 
غار معروف سوهان نیز در شمال این روستا 
پذیرای عالقمندان خویش است. ُچره در نزد 
مردم روستای سوهان طالقان، به معنی آبشار 
است. البته اگر ارتفاع آب کم باشد به آن ُچرنا 
در  ارتفاعات صخره ای  به  توجه  با  می گویند. 
شمال روستای سوهان، حداقل شش آبشار 

بلند )شش متر و بیش تر( در نهر های دائمی یا 
فصلی کوهستان های این منطقه، قابل مشاهده 
است، که مشهورترین آن ها، آبشار ُچره و آبشار 
سوهان، به عنوان یکی از جاذبه های مهم منطقه 
این  و رودخانه های فصلی  نهرها  در  هستند. 
منطقه، به خصوص در فصل بهار، آبشارها پرآب 
بوده و به تدریج با کم شدن آب نهرها، آن ها 
نیز کم آب و در تابستان خشک می شوند. به 
عالوه در فصل زمستان، با هجوم سرما و یخ 
بستن آبشارها،  جلوه دیگری، از طبیعت زیبای 
این منطقه، قابل مشاهده است. درختان مثمر 
که در باغات مورد استفاده است، مثل: گردو 
)جوز(، سیب)سیف(، زرد آلو)ُشالنک(، گوجه 
سبز)الوک(، آلو، آلو سیاه، انگور، گالبی، بادام، 
ذال ذالک )کهری(، گیالس، سنجد، فندق و 
نظایر آن ها و درختان غیر مثمر نظیر: چنار، 
و  بید  نارون،  شال،  زبان گنجشک،  تبریزی، 
برخی دیگر. در مرکز روستای سوهان، محوطه 
پارکینگ مانندی )موسوم به عسلی سر( در 
پایان جاده اصلی منتهی به روستا قرار دارد که 
در شمال آن، درخت چنار کهنسالی )چنار دار( 
سوهان با 7 شاخه و تنه اصلی و قطری در 

حدود 14 متر، قرار دارد. 

| تئاتر |

| سینما |

این پرنده، ۲۸ سانتی متر طول دارد و بزرگ ترین 
توکا در منطقه است. پرو بالش شبیه توکای باغی 
بال هایش  زیر  در  مشخصی  سفیدی  و  است 
واسطه   به  قرمز،  پهلو  توکای  از  می شود.  دیده 
قرمز/ رنگ  )تضاد  قهوه ای  روتنه خاکستری 

خاکستری دودی ار ندارد(، شاه پره ی  سفید نخودی 
در حاشیه ی انتهایی دم ) در حالت نشسته دیده 
می شود( و زیر تنه  پر از لکه های قهوه ای مایل به 
سیاه و صدا، متمایز می شود. زیر بال هایش شبیه 
توکای پهلو قرمز است. پروازش، تا حدودی موجی 
شکل بوده و بیشتر از توکای پشت بلوطی موجی 
است.  منقارش به نسبت حجیم است و از سایر 
پنهان  را  خود  اغلب  می نشیند.  راست تر  توکاها 

زمستان،  در  و گاهی  منفرد  صورت  به  و  کرده 
در گروه های کوچک دیده می شود. صدای این 
تروو«  توکای سیاه و شبیه »توی  مانند  پرنده 
یا »تی یو، ووتروث« و در پرواز شبیه » تورررر« 
شنیده می شود. این پرنده در مناطق جنگلی با 
فضاهای باز مجاور و زمستان ها در مناطق باز و 
کشتزار های با درختان پراکنده به سر برده و در 
زمستان ها  ایران،  در  می سازد.  آشیانه  درختان 
تولید  اندک  به تعداد  به نسبت فراوان است و 
مثل می کند و گاهی در مناطق جنوبی فارس ، 
خوزستان و بلوچستان نیز دیده می شود. ابتدا 
پرنده  این  پراکندگی  و  جمعیت  وضعیت  باید 
مورد بررسی دقیق قرار گیرد تا با مشخص شدن 
محل های تولید مثل آن از تخریب آشیانه ها و از 
بین رفتن تخم های جلوگیری شود./ کویرها و 

ایران بیابان های 

توکای بزرگ

آبشار سیاه بند، طالقان درخواست منع مصرف 
کیسه های پالستیکی


